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Riskfaktorer för avvänjningsdiarré
hos slaktsvin och undervisning av
djurägare för att minimera dessa
riskfaktorer, beskrivs i två artiklar
på sidorna 457 och 463. Gristemat
fortsätter på sidan 469 med en sam-
manställning av hur utvecklingen
av produktionsformer påverkar häl-
san hos slaktsvin.
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457 M Löfstedt, N Holmgren, N Lunde-
heim: Riskfaktorer för avvänjnings-
diarré
Artikeln redovisar resultat och slutsat-
ser från delstudie B i Svenska Djurhäl-
sovårdens projekt Avvänjning utan
zink och antibiotika.

463 M Löfstedt, N Holmgren, N Lunde-
heim: Avvänjningskurser på gårds-
nivå – en utvärdering
Artikeln redovisar en studie av effek-
terna av de avvänjningskurser som
Svenska Djurhälsovården arrangerat
och som utgjort delstudie C i Avvänj-
ningsprojektet.

469 N Holmgren, N Lundeheim: Utveck-
ling av uppfödningsformer och
hälsa hos slaktsvin
Under 1990-talets senare hälft har
slaktsvinens hälsa, mätt i form av sjuk-
domsregistreringar vid slakt, succes-
sivt förbättrats.
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Europeisk samverkan
I månadsskiftet maj/juni deltog jag i den Euro-
peiska Veterinärfederationens (FVE) general-
församlingsmöte i Belfast. Från början var
FVE ett organ för veterinärsammanslutningar
inom EEC, men 1995 inkluderades veterinär-
förbund inom övriga EES-området och sedan
1999 kan alla europeiska veterinärorganisatio-
ner söka fullvärdigt medlemskap.

Medlemmarna i FVE representerar drygt 30 
av Europas länder och nu
invaldes två nya, från Bulgari-
en respektive Turkiet. Inom
FVE tillvaratas de olika profes-
sionsintressena av UEVP
(praktiker), UEVH (livsme-
delshygien), EASVO (statliga veterinärer) 
och FEVIR (industri och forskning). Sveriges
Veterinärförbund har under tiden som medlem
i FVE varit väl representerat. Herbert
Lundström har varit vice FVE-ordförande och
fram till i höstas ordförande i EASVO. Nu är
Margareta Widell ordförande i UEVH.

Vid mötet diskuterades bland annat ett
utkast till strategiplan för de närmaste åren
(se även SVT 8-9/02). Vi tryckte hårt på att
FVEs viktigaste uppgift är att vara
veterinärernas lobbyorganisation gentemot de
europeiska institutionerna, naturligtvis i första

hand EU-organen, men även t ex Europarådet
(främst djurskydd) och OIE (främst smitt-
skydd). FVE bör koncentrera sig på sådana
uppgifter som inte de enskilda medlemsorgani-
sationerna hellre kan utföra själva. Många
veterinära frågor har flyttats från den
nationella nivån till EU, varför beslutsfattan-
det i Bryssel betyder mer för veterinärerna än
för de flesta andra yrkesgrupper. FVE har

framgångsrikt lyckats
marknadsföra veterinärernas
intressen och synpunkter och
har blivit en part som EU-
organen ofta vänder sig till för
att diskute-

ra och förankra förslag till
nya bestämmelser.

Det europeiska arbetet
är viktigt, och kommer tro-
ligen att bli ännu viktigare 
framöver. Genom FVE har
vi, inte minst genom vår
nära samverkan med
övriga nordiska vete-
rinärförbund, möjlig-
het att påverka
utvecklingen.
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Inom knappt nio månader kommer ca en miljon
värphöns i Sverige att sitta i burar som är
förbjudna enligt svensk djurskyddslag. Det kom-
mer att innebära att ca en femtedel av landets
äggproduktion sker på olaglig grund, och också
att den majoritet av äggproducenterna som
investerat i bättre inhysningssystem miss-
gynnas ekonomisk. Ändå är det lite myndig-
heterna kan göra åt saken. Här måste regering-
en gå in och göra den olagliga värphönshållning-
en olönsam, i väntan på den rättsliga besluts-
processen. Bakgrunden är följande:

När djurskyddslagen presenterades 1988
betonades produktionsdjurens möjlighet att
utföra sina naturliga beteenden. Som en följd av
lagen förbjöds burar för värphöns i Sverige med
en övergångsperiod på tio år. 

1997 upphävde emellertid riksdagen det ovill-
korliga förbudet mot att hålla värphöns i bur.
De gamla burarna skulle fortfarande bort, då de
inte tillåter djuren att utföra sina basala natur-
liga beteenden. Förändringen öppnade däremot 
för möjligheten att, som ett
alternativ till helt frigående
höns, välja ett system med
inredda burar. Förändringen
lämnade också en möjlighet att
via dispensförfarande fortsätta
med gamla burar.

Idag har ett flertal uppfödningssystem god-
känts från djurskyddssynpunkt av Jordbruks-
verket, både för inredda burar och för frigående
höns. Många producenter föder redan upp sina
höns i system som inte kräver dispens. Verket
har därför stoppat möjligheterna att ge dispens
åt gamla burar, från den 1 augusti 2002.

Problemet är att det finns ett 40-tal ägg-
producenter som motsätter sig en omställning.
Dessa producenter har fram tills nyligen fått ha
kvar sina gamla burar, men dispenserna upphör
successivt under det kommande året. De
trilskande äggproducenterna inleder därför
rättsliga processer mot Jordbruksverket i takt
med att deras dispenser går ut. Med hjälp av
juridiska turer, överklaganden etc räknar man
med att kunna fortsätta sin äggproduktion i
gamla burar i upp till fem år. Innan slutgiltig
dom fallit har myndigheterna nämligen små
möjligheter att stoppa djurhållningen.

Dessa 40 producenter står för ca en femtedel

av Sveriges äggproduktion. Det betyder att de i
början av nästa år kommer att ha nästan en
miljon hönor inspärrade i olagliga, dispenslösa
burar. Hönorna fortsätter lojalt att värpa ägg,
som sedan släpps ut i handeln till ett pris som
är betydligt lägre än för ägg från producenter
som följer lagen och byter ut sina burar eller
släpper ut djuren helt. Den laglydige straffas
genom högre kostnader medan den som
struntar i lagen kan sälja billigare ägg från
gamla system, och tjäna ekonomiskt på det. Här
ligger det fundamentala felet. Brott mot djur-
skyddslagen får inte löna sig.

De stora butikskedjorna som Coop, ICA och
Hemköp köper redan eller kommer snart att på
ett föredömligt sätt bara köpa ägg från pro-
ducenter med godkänd djurhållning. Dessa ked-
jor står dessvärre tillsammans bara för ca 40
procent av den svenska äggmarknaden. Övriga
inköpare består av storkök, restauranger och
butiker som inte kan eller vill genomdriva cent-
rala principbeslut. Där hittar de billiga äggen

från olagliga burar lätt köpare.
I detta läge måste politiska

beslut sättas in för att göra
handeln med ägg från höns i
dispenslösa burar olönsam. De
flesta av landets äggproducen-

ter är seriösa och vill ha en bättre miljö för sina
höns. Dessa producenter har därför under
försommaren haft ingående diskussioner med
jordbruksminister Margareta Winberg om infö-
randet av en djurskyddsavgift för ägg från olag-
liga burar. Idén är lika enkel som effektiv, och
införandet av en sådan avgift borde ske snarast.
Detta löser visserligen inte problemet med billi-
ga importerade ägg, men Sverige måste sopa
rent framför egen dörr innan vi kan börja ha
åsikter om andra länders äggproduktion. Det
får inte bli så att det i mars nästa år sitter en
miljon hönor i djurskyddsmässigt oacceptabla
burar, och att deras ägare utan problem vinner
på saken. Den marginella prishöjning på ägg
som blir resultatet av en djurskyddsavgift är ett
billigt pris för konsumenten, med tanke på det
stora lidande djuren besparas. Vi är skyldiga
hönorna denna insats.

Johan Beck-Friis
Informationschef

Sveriges Veterinärförbund

Brott mot djurskyddslagen får
inte löna sig
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Historik
Sverige fick 1986 en ny foderlag
som förbjöd inblandning av anti-
biotika i fodret i tillväxtbefräm-
jande syfte. Lantbrukarna tog
själva initiativet till detta förbud
efter starka konsumentreaktio-
ner i pressen mot djuruppföd-
ning med fodermedelsantibioti-
ka.

När förbudet kom var små-
grisproducenterna inte förbered-
da för en uppfödning utan stöd
av lågdosantibiotika i fodret.
Avvänjningsfoder och produk-
tionssystem var inte anpassade
till de nyavvanda grisarnas
behov. Effekterna av förbudet
blev att grisarna drabbades av
bland annat avvänjningsdiarréer
(5). En ökad dödlighet efter
avvänjningen, högre ålder vid
förmedling (25 kg) och ett ökat
antal behandlingar med antibio-
tika registrerades också (10).

För att lindra problemen i sam-
band med avvänjning gav Sta-
tens Jordbruksverk 1992 till-
stånd att använda zinkoxid 
(2 000 ppm Zn) som fodertillsats
i smågrisfoder t o m två veckor
efter avvänjning. Zink i dessa
doser har en profylaktisk effekt
mot avvänjningsdiarré motsva-
rande effekten av 160 ppm ola-
quindox (4).

Förväntad framtida anrikning
och marktoxiska effekter av zink
och samtidig kritik från EU-
kommissionen ledde 1998 till att
zinkoxid blev förbjudet som
fodertillsats i högdos. Idag kan
zinkoxid i högdos endast förskri-

vas av veterinär som licensläke-
medel.

Produktionssystem, avvänj-
ningsfoder och hygiennivåer i
besättningarna har förändrats
och förbättrats sedan 1986.
Användningen av medicinfoder
reducerades också under senare
delen av 1990-talet (2). 

Resultatanalys inom svinpro-
duktionen visade dock fortfaran-
de i slutet av 1990-talet en något
högre dödlighet efter avvänjning
(0,5 procentenheter) och en till
två dagar längre uppfödningstid
till 25 kg:s vikt jämfört med före
1986 (17). Vidare var erfarenhe-
terna från veterinärernas dagli-
ga arbete i besättningarna, att
problem med avvänjningsdiar-
réer var vanligt förekommande
under senare delen av 1990-
talet. 

Stor kunskap finns om vad som
händer i grisens kropp i sam-
band med avvänjning vid fyra till
sex veckors ålder. Genom denna
kunskap vet vi hur grisen ska
omhändertas för att klara en
avvänjning så bra som möjligt.
Speciellt viktigt är det att flera
basala krav på skötsel och miljö
är uppfyllda när avvänjningen
sker utan hjälp av antibiotika
eller zink.

Avvänjningsprojektet
Mot här beskrivna bakgrund
beslöt Svenska Djurhälsovården
(SvDHV) 1998 att starta projek-
tet "Avvänjning utan zink och
antibiotika", i dagligt tal kallat
Avvänjningsprojektet. Detta pro-

jekt kom att omfatta tre delstu-
dier (A, B, C).

Första målsättningen i projek-
tet var att undersöka om känd
teknik i samband med avvänj-
ningen var tillämpad teknik i
besättningarna (delstudie A).
För att ta reda på detta gjordes
en inventering av avvänjnings-
rutinerna i 350 smågrisproduce-
rande besättningar fördelade i
hela landet. Samtidigt gjordes en
registrering av förekomsten av
avvänjningsdiarré och profylak-
tisk medicinering. 

Inventeringen visade att känd
teknik inte alltid var tillämpad
teknik. Det förekom brister i vär-
metillförsel, hygien, val av foder-
medel och fodertilldelning. Även
felaktiga djurflöden förekom i
vissa besättningar. Studien visa-
de också att närmare hälften av
alla besättningarna hade pro-
blem med avvänjningsdiarré (7).
Dessa resultat finns sammanfat-
tade i en skrift kallad "Avvänj-
ningsboken" som utgavs av
SvDHV hösten 1999.

Delstudie B
Mot bakgrund av den svenska
fodermedelslagstiftningen, erfa-

Avvänjning av grisar utan zink och antibiotika

Riskfaktorer för avvänjningsdiarré
MONIKA LÖFSTEDT, VMD, svinhälsoveterinär, NILS
HOLMGREN, VMD, docent, svinhälsoveterinär och NILS
LUNDEHEIM, AgrDr, docent, husdjursagronom.*

1998 beslöt Svenska Djurhälsovården (SvDHV) att starta
projektet "Avvänjning utan zink och antibiotika", i dagligt tal
kallat Avvänjningsprojektet. Artikeln redovisar resultat och
slutsatser från delstudie B i projektet, vilken behandlar 
riskfaktorer för avvänjningsdiarré hos smågrisar.

Figur 1. Delstudie A i Avvänjningspro-
jektet visade att det förekom brister i t ex
värmetillförsel och hygien för djuren.
Teckning: Claes Lundgren, ur "Avvänj-
ningsboken".



renheter från fältet av problem
med avvänjningsdiarré samt de
produktionssiffror som redovisa-
des under senare delen av 1990-
talet (17), var det angeläget att
inte bara göra en beskrivning av
tillämpade avvänjningsrutiner
och problem i samband med
avvänjningen (7), utan att också
undersöka vilka riskfaktorer för
avvänjningsdiarré som fanns i
svenska besättningar. Genom att
identifiera dessa riskfaktorer
kan resurserna till förbättringar
i miljö och skötsel utnyttjas
effektivare. Delstudie B i avvänj-
ningsprojektet kom därför att
studera riskfaktorer för avvänj-
ningsdiarré.

Målsättning
Målsättningen med studien var
att studera inflytandet av miljö-
faktorer, foder, utfodringsstrate-
gier och skötsel, under avvänj-
ningsperioden, på förekomsten
av avvänjningsdiarré.

Material och metoder
Studien baserades på informa-
tion från de 350 inventerade
smågrisproducerande besätt-
ningarna i delstudie A. Regi-
streringarna gjordes på ett stan-
dardiserat sätt av SvDHV:s vete-
rinärer vid ordinarie besätt-
ningsbesök.

Vid rutinbesök i besättningar
med nyavvanda grisar (från
avvänjningsdagen och 10 dagar
framåt) registrerades miljö-,
skötsel- och utfodringsrutiner
hos de nyavvanda grisarna. Regi-
strerade data var antalet suggor,
avvänjningsålder, avvänjnings-
vikt, värmetillförsel, inhysnings-
system, gruppering, typ av foder,
utfodringsstrategier, djurflöde,
hygien, vattentillförsel, preva-
lens avvänjningsdiarré, preva-
lens diarréer efter avvänj-
ningsperioden samt profylaktis-
ka behandlingar i form av zink-
oxid (2 000 ppm Zn) eller antibi-
otika. Genomsnittliga avvänj-
ningsvikten beräknades genom
att skatta hur stora andelar av
grisarna i en avvänjningsgrupp
som var små (<7 kg), medelstora
(7–9 kg) respektive stora (>9 kg). 

På besättningsnivå graderades
problem med avvänjningsdiarré
som alltid, ofta, sällan eller ald-
rig förekommande. I riskanaly-
serna betraktades besättningar
med problem alltid eller ofta som
besättningar med avvänjningsdi-
arréproblem, medan de med pro-
blem sällan eller aldrig betrakta-
des som problemfria besättning-
ar. Likaså betraktades besätt-
ningar med profylaktisk behand-
ling med zink eller antibiotika
som problembesättningar.

Statistiska metoder
Prevalenser redovisas utifrån
totala antalet besättningar i stu-
dien. Medelantal suggor och
avvänjningsålder redovisas som
medianvärden. Skillnader i
avvänjningsvikt beräknades
enligt Student's t-test.

Vid beräkningarna av riskfak-
torer för avvänjningsdiarré gjor-
des först monofaktoriella associ-
ationsstudier genom att använda

Chi-kvadrat analyser. För att
undvika samverkan mellan olika
faktorer gjordes därefter multi-
faktoriella analyser med logis-
tisk regression. Denna statistis-
ka modell inkluderade faktorer
som i de monofaktoriella signifi-
kanstesterna hade ett p-värde
under tio procent.

Resultat
Besättningarna hade i medeltal
96 (10–820) suggor och 72 pro-
cent av besättningarna bedrev
omgångsproduktion. Avvänj-
ningsåldern inom respektive
besättningars grupper varierade
i genomsnitt mellan 34 (min) och
42 (max) dagar. Förekomsten av
avvänjningsdiarré visas i Tabell
1.

Profylaktisk behandling med
zinkoxid (2 000 ppm Zn) i fodret
användes i 17 procent av besätt-
ningarna och med antibiotika i
foder eller vatten i fem procent
av besättningarna.
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Tabell 1. Förekomst av avvänjningsdiarré i 350 besättningar. 
Avvänjningsdiarré alltid ofta sällan aldrig
% av  besättningarna 8 22 53 17

Figur 2. Bra hygien
på vattenstället är
viktigt. Resultaten
visade också att en
bra hygien på utfod-
ringsytan halverade
risken för avvänj-
ningsdiarré jämfört
med om hygienen var
medelgod eller dålig.



Riskfaktorer
Medelvikten vid avvänjning i
besättningar utan problem med
avvänjningsdiarré skattades till
8,4 kg och i besättningar med
problem till 8,2 kg (p<0,01).

I de initiala univariata analy-
serna identifierades de faktorer
som hade signifikant inflytande
på avvänjningsdiarré (p<0,1).
Dessa var värmetillförsel, grup-
pering efter vikt, antalet grisar
per box, typ av avvänjningsfoder,
omgångsproduktion, rengöring
mellan omgångar, blandning av
grisar med dålig tillväxt ("pel-
lar") med nästföljande omgång,
hygien på utfodringsyta och
hygien vid vattenställe. Efter
den slutliga multipla logistiska
regressionsanalysen kvarstod
fyra faktorer vilka inverkade på
förekomsten av avvänjningsdiar-
ré. Relativ risk samt signifikans-
nivå för dessa återges i Tabell 2.

I besättningar där boxar för
avvanda grisar tvättades mellan
varje omgång halverades risken
att få avvänjningsdiarré jämfört
med om boxarna inte tvättades.
Risken att få avvänjningsdiarré
fördubblades om man blandade
grisar som vuxit dåligt, "pellar",
med yngre grisar i nästföljande
omgång. En bra hygien på utfod-
ringsytan halverade risken för
avvänjningsdiarré jämfört med
om hygienen var medelgod eller
dålig. Avvänjningsfoder, i vilka
proteinkoncentratet utgjordes av
fiskmjöl och mjölkprodukter, hal-
verade risken för avvänjningsdi-
arré.

Diskussion
Besättningsstrukturen i landet
har förändrats kraftigt de senas-
te åren. De små svinbesättning-
arna har försvunnit och de kvar-
varande har ökat i storlek.
Besättningarna i studien hade i
genomsnitt strax under 100 sug-
gor. Suggmedeltalet i SvDHV:s
register (antalet suggor/antalet
besättningar) ligger runt 75 sug-
gor och andelen besättningar
med mer än 100 suggor ökar sta-
digt. År 2001 fanns två tredjede-
lar av landets suggor i besätt-
ningar med mer än 100 suggor
(källa: SCBs jordbruksstatistis-
ka årsbok 2001). 

Andelen besättningar med
omgångsproduktion var i studien
72 procent. Fodermedelslagstift-
ningen och resulterande proble-
matik med diarrésjukdomar (5,
10) samt olika kvalitetsprogram,
har på relativt kort tid tvingat
fram en smågrisproduktion
enligt principen "allt in – allt ut".
Detta är ett effektivt sätt att
reducera smittrycket i besätt-
ningar och producera friskare
grisar. Studier har visat att för-
medlingsgrisar från strikt
omgångsproduktion har lägre
globulinvärden i blodet jämfört
med grisar från en kontinuerlig
produktion, troligtvis på grund
av att de mött färre infektions-
ämnen under uppfödningen (3). 

I inventeringen förekom pro-
blem med avvänjningsdiarré all-
tid eller ofta i 30 procent av
besättningarna. Därtill använde
22 procent av samtliga besätt-
ningar i studien zinkoxid eller
antibiotika i profylaktiskt syfte.
Dessa behandlingar var förskriv-
na av veterinär och fungerade i
de flesta fall bra och besättning-
arna hade inga avvänjningsdiar-
réer. Det är därför rimligt att
anta att utan dessa förebyggan-
de behandlingar hade runt 50
procent av besättningarna haft
problem med avvänjningsdiarré,
medan resterande 50 procent
aldrig eller sällan hade kliniska
tecken på avvänjningsdiarré.
Detta stämmer väl med praktis-
ka erfarenheter från fältet.

Avvänjningsvikten
Låg avvänjningsvikt är en risk-
faktor för avvänjningsdiarré. I
denna studie hade besättningar
utan avvänjningsproblem en sig-

nifikant högre skattad medelvikt
vid avvänjningen än problembe-
sättningar. Denna observation
överensstämmer väl med andra
studier, vilka visar att en hög
avvänjningsvikt reducerar ris-
ken för avvänjningsdiarré (12). 

Avvänjningsvikten påverkas
av flera faktorer. Suggans mjölk-
produktion har störst betydelse
och den kan påverkas genom
optimal utfodring (9, 11) och vat-
tentillförsel (16). Även en bra
boxhygien under diperioden (1)
samt en korrekt utförd kull-
utjämning har betydelse för
avvänjningsvikten. Vikten vid
avvänjning påverkas också av
födelsevikten (15), som i sin tur
kan påverkas av suggans utfod-
ring (11) och inhysning (8) under
sinperioden.

Vid en besättningsutredning
rörande avvänjningsproblem är
det därför av största vikt att följa
hela produktionskedjan, från
betäckning fram till och med
avvänjningsperioden. 

Boxtvätt
Besättningar som tvättar boxar
mellan olika omgångar avvänj-
ningsgrisar löpte hälften så stor
risk att få problem med avvänj-
ningsdiarré jämfört med besätt-
ningar som inte tvättar. Tvätt-
ning mellan omgångarna förut-
sätter en produktion enligt prin-
cipen "allt in – allt ut" och kräver
också en viss tomtid för upptork-
ning. Genom strikt omgångspro-
duktion bryts smittkedjorna (3).
Tvättningen av boxgolv, spalt-
ytor, ätklackar och foderhoar
reducerar smittrycket i miljön.

Tyvärr registrerades inte tom-
tiden mellan omgångar i denna
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Tabell 2. Inverkan av olika faktorer på förekomsten av avvänjningsdiarré.
Riskfaktor Nummerisk betydelse p-värde Relativ risk 95 % konfidensinter-

av riskfaktor vall för relativ risk
Tvättning mellan 0 = nej  
omgångar 1 = ja 0,01 0,5 0,3 – 0,9

”Pellar” blandade 0 = nej 
med yngre grisar 1 = ja 0,11 2,0 0,8 – 5,0

Hygien på 0 = medium och dålig
utfodringsyta 1 = bra 0,06 0,6 0,4 – 1,0

Avvänjningsfoder 0 = nej 
baserade på 1 = ja 0,07 0,6 0,4 – 1,0
fiskmjöl och mjölk-
produkter



undersökning. Rekommenderad
tomtid idag är ca en vecka, men i
praktiken blir den ofta kortare.
Praktiska erfarenheter visar att
besättningar som tillämpar en
lång tomtid (1–2 veckor) mellan
omgångar, ofta har mindre pro-
blem med avvänjningsdiarréer.
Ytterligare undersökningar av-
seende den optimala tomtiden,
sett från produktionssynpunkt,
bör göras då få studier är
beskrivna i litteraturen.

Hygiennivån
Tvättning mellan omgångar gör
det lättare att hålla en hög hygi-
ennivå under själva uppfödning-
en och hygienen är mycket vik-
tig, särskilt under avvänj-
ningsperioden. En hög hygien-
grad före och under avvänj-
ningsperioden ledde till en mins-
kad användning av antibiotika
under avvänjningsperioden (5). I
samma studie påvisades att
hygiengraden i högre grad influ-
erade på antibiotikaförbrukning-
en än vad produktionssystemet
gjorde.

Förutom tvättning mellan
omgångar, var också en bra hygi-
en på utfodringsytorna mycket
viktig. Dålig eller medelgod hygi-
en på ytor där grisarna åt, i hoar
eller på golv, resulterade i dub-
belt så stor risk att få avvänj-
ningsdiarré jämfört med vid en
bra hygien på utfodringsytorna.

Generellt kan golvutfodring
inte rekommenderas till nyav-
vanda grisar. Ordentlig rengör-
ing av golvytan innan varje
utfodring är svår att göra och tar
mycket tid i anspråk, samtidigt
som grisarna står "mitt i maten",
ofta med gödselbemängda klö-
var. Detta sammantaget omöjlig-
gör en bra utfodringshygien.

Pellegrisar och fodertyp
Besättningar som blandar "pelle-
grisar" med yngre grisar i näst-
följande grupp löpte dubbelt så
stor risk att få avvänjningsdiar-
ré. Dessa besättningar bedrev
inte längre en strikt omgångs-
produktion och smittor kunde
lätt spridas från äldre grisar till
yngre (3). 

Under lång tid har nyavvanda
grisar i Sverige utfodrats med ett
och samma foder från starten
fram till förmedling. Detta foder
var anpassat för tillväxtperioden
och därigenom relativt svårsmält
för nyavvanda grisar, som tidiga-
re i huvudsak levt på suggmjölk.
Mjölkens smältbarhet är ca 95
procent medan avvänjnings-
foders smältbarhet varierar,
beroende på ingredienserna,
mellan 70 och 90 procent (13).

Under andra hälften av 1990-
talet blev det mer allmänt accep-
terat att använda åtminstone två
foder fram till förmedling. Vi fick
på marknaden rena avvänjnings-

foder, baserade på mjölk- och
fiskprodukter och helt utan soja. 

I denna studie visades att om
besättningen använde foder
baserade på fiskmjöl och mjölk-
produkter var risken att få
avvänjningsdiarré hälften så
stor jämfört med om besättning-
en använde foder utan mjölk och
fisk. Det är viktigt att nyavvan-
da grisar får ett för dem lätt
smältbart foder för att undvika
osmält foder i mag-tarmkanalen
och därmed en förökning av ente-
ropatogena Escherichia coli (13).
Detta får ofta fatala följder för
grisen med diarré och dehydre-
ring.

Foderåtgången fram till och
med två veckor efter avvänjning
är ca 7 kg, jämfört med 35–40 kg
under hela perioden fram till för-
medlingsvikt. Merkostnaden för
dessa begränsade mängder av ett
bra avvänjningsfoder uppvägs av
en bättre hälsa i tarmen och där-
med ökad tillväxt och lägre död-
lighet.

Värme
Flera författare har påvisat en
ökad förekomst av avvänjnings-
diarré vid måttligt låga tempera-
turer (18–20°C) i grisarnas när-
miljö (6, 14). I denna studie
kunde vi inte verifiera att bris-
tande värmetillförsel till nyav-
vanda grisar var en signifikant
riskfaktor för avvänjningsdiarré.
Troligtvis berodde detta på att
värmetillförseln till nyavvanda
grisar genomgående var under-
målig i alltför många besättning-
ar.

Sammanfattning
Denna fältstudie av riskfaktorer
för avvänjningsdiarré, under-
stryker betydelsen av att bryta
smittvägar och att använda lätt-
smälta foder anpassade till nyav-
vanda grisar.

Tvättning av boxar för avvan-
da grisar mellan omgångar, att
inte blanda "pellar" med nästföl-
jande grupp, en bra hygien på
utfodringsytorna och ett foder
baserat på fiskmjöl och mjölkpro-
dukter var alla viktiga faktorer
för att minska problemen med
avvänjningsdiarréer. 
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Figur 3. Nyavvanda grisar i tillväxtbox. Besättningar som tvättar boxar mellan olika
omgångar löpte hälften så stor risk att få problem med avvänjningsdiarré jämfört med
besättningar som inte tvättar.



Faktorer som har betydelse för
avvänjningsvikten ska också
beaktas då grisar med höga
avvänjningsvikter löpte mindre
risk att få avvänjningsdiarré.

Summary
Risk factors for post-
weaning diarrhoea in pigs
This field study stresses the
importance of breaking pat-
hways for infections and offering
proper feed to newly weaned
pigs. 

Cleaning weaning pens betwe-
en different batches, not mixing
runts with younger pigs, good
hygiene on the feeding places
and a feed based on fishmeal and
dairy products are all important
factors in reducing post-weaning
diarrhoea problems. High wea-
ning weights are also of impor-
tance in this matter.
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Figur 4. Nyavvanda grisar i storbox. Rikligt med strömedel hjälper grisarna att hålla
värmen, då värmetillförseln till nyavvanda grisar genomgående är undermålig i många
besättningar.
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pågående klinisk studie eller annat mindre forskningsprojekt på djur-
sjukhus eller djurklinik. Presentationen skall vara ca 15 minuter lång.
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om skall vara Smådjurssektionens sekreterare Helene Hansson
tillhanda senast 1 september 2002. Adress: Inst. KM Smådjur, Box
7037, SLU, 75007 Uppsala.

Smådjurssektionens styrelse



Inledning
Svenska Djurhälsovårdens
(SvDHV:s) inventering av av-
vänjningsrutiner och avvänj-
ningsproblem i 350 svinbesätt-
ningar runt om i landet (10) visa-
de att nära 50 procent av besätt-
ningarna hade problem med
avvänjningsdiarré. 

Resultatet från denna studie
presenterades, tillsammans med
känd kunskap om den nyavvan-
da grisens basala behov, i en
skrift kallad "Avvänjningsbo-
ken". 

Syftet med denna var att spri-
da information om hur den nyav-
vanda grisen ska omhändertas.
Dessutom att öka förståelsen om
varför optimala miljö-, skötsel-
och utfodringsrutiner är så vikti-
ga. 

Informationen presenterades
lättillgänglig med relativt korta
texter, sammanfattande punkter
och illustrationer. "Avvänjnings-
boken" skickades ut till alla
smågrisproducenter som var
anslutna till SvDHV och som
hade mer än 20 suggor.

För att föra ut kunskap om
avvänjningen och därmed bidra
till att minska avvänjningspro-
blemen i besättningarna krävdes
erfarenhetsmässigt en större
insats än enbart ett utskick av
en informationsskrift om avvänj-
ningen. SvDHV beslöt därför att

prova ett rådgivningskoncept i
form av gårdskurser. Idén var
att samla mindre grupper lant-
brukare på gårdar med väl 
fungerande avvänjningsrutiner.
Teoretisk kunskap kunde på så
sätt kombineras med praktiska
erfarenheter från fältet.

Målsättning
Målsättningen med studien var
att studera effekterna av rådgiv-
ning, i form av så kallade avvänj-
ningskurser, på avvänjningsruti-
ner och förekomst av avvänj-
ningsdiarré. Studien utgjorde
delstudie C i SvDHV:s projekt
"Avvänjning utan zink och anti-
biotika", i dagligt tal kallat
Avvänjningsprojektet.

Material och metoder
Endagskurser om avvänjningen
hölls på gårdar med olika, men
väl fungerande inhysnings-
system. Deltagarantalet var
maximalt 10–12 personer per
kurs och i möjligaste mån deltog
man i en kurs på en gård med
samma inhysningssystem som
fanns i hemmabesättningen.
Kursledare var en djurhälsovete-
rinär och lantbrukaren på kurs-
gården. 

Dagen inleddes med en teore-
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Avvänjning av grisar utan zink och antibiotika

Avvänjningskurser på gårdsnivå –
en utvärdering
MONIKA LÖFSTEDT, VMD, svinhälsoveterinär, NILS
HOLMGREN, VMD, docent, svinhälsoveterinär och NILS
LUNDEHEIM, AgrDr, docent, husdjursagronom.*

För att föra ut kunskap om avvänjning av smågrisar och där-
med minska avvänjningsproblemen i besättningarna, beslöt
Svenska Djurhälsovården att prova ett rådgivningskoncept i
form av gårdskurser. Artikeln redovisar en studie av effekter-
na av dessa avvänjningskurser på avvänjningsrutiner och
förekomst av avvänjningsdiarré. Studien utgjorde delstudie
C i SvDHV:s Avvänjningsprojekt.

Figur 1. Resultatet från SvDHV:s
Avvänjningsprojekt presenterades lättill-
gängligt i "Avvänjningsboken".

Figur 2. Under endagskurserna inleddes dagen med en teoretisk genomgång illustrerad
med diabilder, baserad på "Avvänjningsboken". Teckning: Claes Lundgren.



tisk genomgång illustrerad med
diabilder, baserad på "Avvänj-
ningsboken". Efter lunch följde
ett studiebesök hos de nyavvan-
da grisarna. Djurägaren redo-
gjorde för sina avvänjningsruti-
ner och för de avvänjningspro-
blem som förekommit. Åtgärder
som förbättrat hälsan redovisa-
des. Tid för diskussioner och
erfarenhetsutbyten djurägare
emellan fanns under hela kurs-
dagen.

Totalt hölls 66 avvänj-
ningskurser runt om i landet
med sammanlagt 700 deltagare.
Dessa kom från 510 smågrispro-
ducerande besättningar.

Av de 350 besättningar som
initialt inventerades (11), deltog
90 besättningars ägare/skötare
sedermera i avvänjningskurs.
Dessa 90 besättningar invente-
rades ånyo sex till tolv månader
efter genomgången avvänj-
ningskurs. Inventeringen ge-
nomfördes på samma standardi-
serade sätt som den första, före
kursdeltagande (11). Registrera-
de data var desamma och avvänj-
ningsvikten beräknades på
samma sätt som i delstudie B.

På besättningsnivå graderades
problem med avvänjningsdiarré
som alltid, ofta, sällan eller ald-
rig förekommande. Besättningar
med avvänjningsdiarré alltid
eller ofta klassificerades som
besättningar med diarréproblem,
medan besättningar med avvänj-
ningsdiarré sällan eller aldrig
klassades som problemfria.

Statistiska metoder
Diperiodens längd redovisas som
medianvärden och övriga nume-
riska parametrar redovisas som
medelvärden. Parad t-test eller
Chi-kvadrat analys användes vid
beräkningar av skillnader mel-
lan registrerade parametrar.  

Resultat
Diperiodens genomsnittliga
längd i en grupp avvänjningsgri-
sar var relativt oförändrad före
och efter kursdeltagande. Före
kurs var de yngsta grisarna i en
grupp 34 dagar och de äldsta 42
dagar. Motsvarande siffror efter

kurs var 32 respektive 42 dagar.
Avvänjningsvikten däremot var i
genomsnitt 0,4 kg högre efter
kursdeltagande (8,7 kg) jämfört
med före kurs (8,3 kg) (p< 0,001).

Avvänjningskurserna inverka-
de på fodertilldelningen. Efter
kursdeltagande hade antalet
utfodringstillfällen i genomsnitt
ökat till 3,3 gånger per dag jäm-
fört med 2,6 gånger före kurs (p<
0,001).

I 59 procent av besättningarna,
med en daglig fodergiva motsva-
rande mer än 0,3 kg/gris på
femte dagen efter avvänjning,
hade mängden foder per gris och
dag i genomsnitt ökat från 0,20
kg till 0,25 kg efter kurs
(p<0,01). I 72 procent av besätt-
ningarna som gav en daglig
fodergiva motsvarande ≥ 0,3
kg/gris hade mängden i genom-
snitt minskat från 0,39 kg till
0,29 kg efter kurs (<0,05).

Andelen besättningar som
tillämpade ad lib-utfodring till

nyavvanda grisar minskade med
29 procent efter kurs.

Andelen besättningar med
registrerade problem med av-
vänjningsdiarré var ungefär den
samma före och efter kursdelta-
gande (Tabell 1). Däremot var
det inte samma 20 besättningar
före och efter kurs. 14 av besätt-
ningarna med avvänjningsdiar-
réproblem före kurs hade inga
problem efter kursdeltagande.
Däremot hade tio tidigare pro-
blemfria besättningar fått
avvänjningsdiarré efter kursdel-
tagande.

Färre profylaktiska behand-
lingar
Den mest uppenbara förändring-
en efter kursdeltagande var att
andelen besättningar som an-
vände zinkoxid som profylaktisk
behandling mot avvänjningsdiar-
ré hade minskat från 22/90 (24%)
till 5/90 (6%, p<0,001). Använd-
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Tabell 1. Andelar besättningar med avvänjningsdiarréproblem och besättningar som
använde profylaktisk behandling (ZnO eller antibiotika) och inte hade avvänjningsdiar-
ré, före respektive efter kurs.

Besättningar med Besättningar med profylaktisk Totala antalet besättningar
avvänjningsdiarré behandling (ZnO/antibiotika) (avvänjn diarré + prof beh)

Före kurs 24/90 (27 %) 21/90a (23 %) 45/90a (50 %)
Efter kurs 20/90 (22 %) 4/90b (4 %) 24/90b (27 %)

a och b: p< 0,01

Figur 3. Hälften av besättningarna hade före kursdeltagande antingen problem med
avvänjningsdiarré eller använde profylaktisk behandling mot sjukdomen. Efter kurs
hade motsvarande andel nästan halverats. Teckning: Claes Lundgren.



ningen av antibiotika som pro-
fylaktisk behandling var margi-
nell såväl före som efter kursdel-
tagande (1/90 respektive 2/90
besättningar).

De profylaktiska behandlingar-
na var initierade av veterinärer
och fungerade bra i de flesta
besättningar med några få un-
dantag. 

Före kurs hade två besättning-
ar diarréproblem trots profylak-
tisk behandling, efter kurs var
motsvarande siffra tre besätt-
ningar. Detta innebär att av de
23 besättningarna med profylak-
tisk behandling (22 använde ZnO
och en använde antibiotika) före
kursdeltagande registrerades 21
som problemfria. Efter kurs regi-
strerades fyra, av de totalt sju
besättningarna med profylaktisk
behandling (fem använde ZnO
och två använde antibiotika),
som problemfria, se Tabell 1.

Hälften av besättningarna
(45/90) hade före kursdeltagande
antingen problem med avvänj-
ningsdiarré eller också använde
de profylaktisk behandling mot
denna sjukdom. Efter kurs däre-
mot hade motsvarande andel
nästan halverats (24/90). 

Diskussion
Avvänjningskurserna syftade till
att öka kunskapen om den nyav-
vanda grisens behov. Därmed
skulle förståelsen för nödvändig-
heten av optimala miljö-, skötsel-
och utfodringsrutiner under
avvänjningsperioden öka, vilket
är av största vikt när avvänj-
ningen ska ske utan antibiotika
eller zink. Rekommendationer
för bra och genomförbara avvänj-
ningsrutiner gavs också på kur-
serna. 

Förhoppningen var att genom
optimering av avvänjningsruti-
nerna skulle andelen besättning-
ar med diarréproblem minska
och i förlängningen också ande-
len besättningar med profylak-
tisk behandling mot avvänj-
ningsdiarré.

Uppföljningen av besättningar-
nas avvänjningsrutiner och
avvänjningsproblem ett halvår
till ett år efter kursdeltagande
visade att lantbrukarna i första

hand ändrat avvänjningsrutiner
som var relativt enkla att föränd-
ra och inte krävde stora investe-
ringar.

Ökande avvänjningsvikt
Avvänjningsvikten ökade efter
kursdeltagande. Under kurserna
framhölls vikten av att ha jämna
och stora grisar vid avvänjning-
en, då detta minskar riskerna för
avvänjningsdiarré (12, 19). Sug-
gans mjölkproduktion är av
största betydelse för vikten vid
avvänjning och mjölkproduktio-
nen kan ökas genom optimal
utfodring (15, 18). 

Möjliga förklaringar till viktök-
ningen i denna studie kan vara
en förbättrad suggutfodring, vil-
ket innebär fler utfodringstillfäl-
len och digivningsfoder med en
högre proteinhalt.

Principer för kullutjämning
och vikten av god hygien under
diperioden (2) avhandlades på
kurserna, vilket också kan ha
bidragit till en högre avvänj-
ningsvikt.

Ökad förståelse för beteen-
de och fysiologi
Under avvänjningskurserna la-
des stor vikt på grisens beteende
och tarmens utveckling under
avvänjningsperioden, för att

därigenom öka förståelsen om
hur nyavvanda grisar ska
utfodras.

Under avvänjningsperioden är
grisens mag-tarmkanal dåligt
utvecklad. Det sker förändringar
i enzymaktiviteten (4) och villi-
strukturen (3). Förutom att för-
mågan att digerera spannmåls-
baserat foder är dålig uppstår ett
temporärt tillstånd av malab-
sorption (9). Det ofullständigt
digererade fodret och foderres-
terna i mag-tarmkanalen stimu-
lerar tillväxten av enteropatoge-
na Escherichia coli (20). Dessa
kan frigöra enterotoxiner och
resultatet blir då diarré och
dehydrering. 

Innan avvänjning är grisen
van vid att äta lite och ofta.
Många grisar har inte lärt sig att
reglera sitt foderintag vid
avvänjningen eftersom suggan
styrt detta under senare delen av
diperioden (6). Detta resulterar i
att grisarna äter glupskt under
avvänjningsperioden. Utfodring i
automat enligt principen ad lib
medför ofta att stora grisar av
den anledningen lätt blir överut-
fodrade, med diarré som följd.
Denna typ av utfodring fungera-
de när smågrisfodret innehöll
antibiotika i lågdos. I dag är den
fria utfodringen mycket svår att
genomföra utan fodertillsatser.
Den förutsätter jämnstora gri-
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Figur 4. Styrd/restriktiv utfodring under avvänjningsperioden kan minska förekomsten
av diarré. Alla grisar måste dock kunna äta samtidigt vid styrd utfodring.



sar, ett lättsmält foder och ett
lågt smittryck avseende patoge-
na E coli. 

Uppföljningen visade också att
andelen besättningar som tilläm-
pade ad lib-utfodring hade mins-
kat med nära en tredjedel efter
kursdeltagande. 

Styrd utfodring
Styrd/restriktiv utfodring under
avvänjningsperioden kan mins-
ka förekomsten av diarré (7, 17).
Denna typ av utfodring innebär
att fodergivan begränsas och till-
delas vid ett flertal tillfällen
under dygnet. Principen är att
inte överbelasta matsmältnings-
kapaciteten i grisens tarm.

Av de besättningar som tilläm-
pade styrd/restriktiv utfodring
före kurs utfodrade majoriteten
två gånger per dag. Men det
fanns några besättningar som
utfodrade fyra eller flera gånger
per dag. Det innebar att den
genomsnittliga siffran för antalet
utfodringstillfällen per dag var
2,6.

Efter kursdeltagande hade
antalet utfodringstillfällen ökat,
men avvänjningskursernas re-
kommendation om minst fyra
utfodringstillfällen uppfylldes
inte helt. I genomsnitt fodrades
grisarna 3,3 gånger per dag efter
kursdeltagande.

Dygnsgivans storlek
Dygnsgivan foder bör inte
understiga den giva som den
nyavvanda grisen behöver för
sitt underhåll. För en gris som
väger runt 8 kg är underhållsbe-
hovet ca 0,2 kg foder per gris och
dag. 

Studier visar att villireduktio-
nen under avvänjningsperioden
påverkas av näringsintagets
storlek. Ju mindre det är, desto
mer påverkas villi negativt (16).
Balansgången mellan för mycket
mat (diarré) och för lite (stress
och villiförändringar) är ofta
mycket svår.

Fodergivans storlek är beroen-
de av flera faktorer och den
måste anpassas efter besättning-
en. En besättning med ett högt
smittryck av patogena E coli krä-

ver ofta en mer restriktiv utfod-
ring än en besättning utan diar-
réproblem. 

I uppföljningen efter kurs hade
mer än hälften av de besättning-
ar som gav en daglig fodergiva
som var mindre än 0,3 kg per
gris på femte dagen efter avvänj-
ning ökat sina fodergivor med ett
halvt hekto, från i genomsnitt
0,2 till 0,25 kg per gris och dag.
Nästan tre fjärdedelar av de
besättningar som innan kurs gav
0,3 kg per gris och dag eller mer,
hade minskat sin dagliga foder-
giva med ett hekto, från 0,39 till
0,29 kg per gris. Detta innebar
att fodergivorna i många besätt-
ningar låg nära rekommenderad
giva på 0,3 kg per gris och dag
efter kursdeltagande.

Fodersort
Fodersorten har också betydelse
för fodergivans storlek. Ett
avvänjningsfoder med hög smält-
barhet gör det lättare att ge en
hög giva utan att få diarré. Ris-

ken att få avvänjningsdiarré hal-
veras om grisen utfodras med
lättsmält foder baserat på fisk-
mjöl och mjölkprodukter (12).
Avvänjningskurserna poängtera-
de vikten av att utfodra med ett
riktigt avvänjningsfoder för att
undvika osmält foder i mag-
tarmkanalen och därmed en upp-
förökning av antalet enteropato-
gena E coli (20). 

Före kursdeltagande gav 60
procent av besättningarna foder
som var avsedda för tillväxtgri-
sar, till sina nyavvanda grisar.
Efter kurs hade andelen besätt-
ningar med denna typ av foder
minskat till 44 procent. Accep-
tansen för att använda ett
avvänjningsfoder och att därmed
ha minst två foder från avvänj-
ning till förmedling, hade ökat. 

Under tiden mellan de två
inventeringarna hade också nya
avvänjningsfoder med lägre pro-
teinhalter kommit på markna-
den, vilket kan ha spelat roll för
den ökade användningen av
avvänjningsfoder. 
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Figur 5. Nästan tre fjärdedelar av de besättningar som innan kurs gav 0,3 kg per gris
och dag eller mer, hade minskat sin dagliga fodergiva med ett hekto. Teckning: Claes
Lundgren.



Värme
Betydelsen av värme hos de
nyavvanda grisarna för att und-
vika avvänjningsdiarré (8, 22)
diskuterades ingående på kur-
serna. Förbättringar i värmetill-
förseln kunde också noteras efter
kursdeltagande. Användningen
av golvvärme och värmelampa
hade ökat och de oisolerade stor-
boxar med djupströ som före
kursdeltagande saknade hydda
var samtliga ombyggda. 

Grupperingen av grisar i boxar
med ströad liggyta var också
bättre. Fler besättningar gjorde
en storlekssortering vid avvänj-
ningen efter kursdeltagande
jämfört med innan. På så sätt
kan framför allt de minsta gri-
sarna ges extra omvårdnad.

Den förbättrade värmetillför-
seln och förändringen av grup-
peringsrutiner kunde dock inte
statistiskt verifieras på grund av
det begränsade antalet besätt-
ningar i studien.

Coli-infektion beror på
många faktorer
Andelen besättningar med
avvänjningsdiarréproblem var
relativt oförändrat före och efter
kursdeltagande (24/90 respekti-
ve 20/90 besättningar). Däremot
var det inte samma 20 besätt-
ningar som hade problem vid
bägge inventeringarna. 14 av
besättningarna hade blivit pro-
blemfria medan tio, tidigare fris-
ka besättningar, hade drabbats
av problem med avvänjningsdi-
arré efter kursdeltagande. Detta
bekräftar klinikernas erfarenhe-
ter från fältet att avvänjningsdi-
arré inte alltid kan kontrolleras
genom optimal skötsel och utfod-
ring. 

Avvänjningsdiarré är en infek-
tionssjukdom, orsakad av pato-
gena E coli-stammar (21), som
uppvisar olika sjukdomsförlopp
beroende på serotyp, smittryck
och besättningens status. Prak-
tiska erfarenheter från fältet
visar exempelvis att serotyp
O149 kan vara svår att hantera
enbart med ändrade avvänj-
ningsrutiner. 

Infektionsförsök från SVA med
denna patogen resulterade dock,

under mycket goda miljöbeting-
elser hos försöksgrisarna, inte i
avvänjningsdiarré. Däremot vi-
sade de infekterade grisarnas
coli-flora en mer uttalad minsk-
ning av diversiteten och en högre
grad av homogenitet än kontroll-
grisarnas coli-flora efter avvänj-
ning (13). 

Grisar som infekterades med
tre olika, patogena coli-stammar
fick däremot diarré (14). I
samma studie konstaterades
också att andra komponenter än
E coli, såväl infektiösa som icke-
infektiösa, har betydelse för
utvecklingen av avvänjnings-
diarré. Detta kan vara en för-
klaring till att problem med
avvänjningsdiarréer kan vara
svåra att komma till rätta med.

Halvering av antalet besätt-
ningar med avvänjningspro-
blem
Den mest märkbara förändring-
en efter kursdeltagande var att
andelen besättningar som an-
vände zinkoxid i högdos (2 000
ppm Zn) som profylaktisk be-
handling mot avvänjningsdiarré
hade minskat från 24 procent till
sex procent. Användningen av
antibiotika i samma syfte var
marginell både före och efter
kurs.

Zinkoxid i doser av 2 000 ppm
har samma profylaktiska effekt
på avvänjningsdiarré som olaqu-
indox 160 ppm (5). Sedan 1998
förskrivs zinkoxid i dessa doser
som ett licensläkemedel. Detta
innebär att de profylaktiska
behandlingarna i bägge inven-
teringarna var förskrivna av
veterinär med indikationen
avvänjningsdiarré. Enligt regi-
streringarna vid besättningsge-
nomgångarna fungerade behand-
lingarna bra i de allra flesta
besättningarna, de registrerades
som problemfria. Med denna
bakgrund är det rimligt att anta
att utan profylaktisk medicine-
ring skulle dessa besättningar
ha haft problem med avvänj-
ningsdiarré. 

Det innebär att före kursdelta-
gande hade 50 procent av besätt-
ningarna problem med avvänj-
ningsdiarré (Tabell 1), medan

efter kurs minskade andelen
med nästan hälften, till 27 pro-
cent.

En nära halvering av antalet
besättningar med avvänj-
ningsproblem efter kursdelta-
gande är ett tillfredsställande
resultat. Att avvänja grisar utan
antibiotika eller zink är ingen
lätt uppgift, vilket också bekräf-
tas från grannlandet Danmark
(1).

Sammanfattning
Utvärdering av avvänjningskur-
ser på gårdsnivå visade att lant-
brukare som gått kurs i första
hand ändrade rutiner som var
relativt enkla att förändra och
som inte krävde stora investe-
ringar. Antalet utfodringstillfäl-
len per dag och den dagliga
fodermängden per gris låg när-
mare kursrekommendationer än
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Figur 6. Förbättringar i värmetillförseln
kunde noteras efter kursdeltagande.
Teckning: Claes Lundgren, ur "Avvänj-
ningsboken".



de gjorde innan kursdeltagande.
Betydelsen av att ha tunga gri-
sar vid avvänjning hade också
anammats. 

Andelen besättningar med pro-
fylaktisk behandling med zink-
oxid (2 000 ppm Zn) minskade
markant efter kursdeltagande.
Detta resulterade i att det totala
antalet besättningar med pro-
blem med avvänjningsdiarré
minskade med nära 50 procent
efter kursdeltagande.

Summary
Evaluation of weaning cour-
ses on farm level
Evaluation of weaning courses
on farm level showed that the
main changes in weaning routi-
nes after attending a weaning
course included increased wea-
ning weights and alterations of
feeding regimes. The number of
feedings per day and the daily
feed allowance had been
adjusted towards the recommen-
dations given at the weaning
courses.

The most obvious advantage of
weaning courses was that the
proportion of herds, which used
prophylactic zinc oxide treat-
ment (2 000 ppm Zn), had decre-
ased. As a result, the total pro-
portion of herds with post-wea-
ning diarrhoea problems was
reduced by almost 50 %. 

Ett varmt tack från SvDHV
Författarna vill rikta ett varmt
tack till följande personer:

Alla lantbrukare som var kur-
svärdar på avvänjningskurserna.
Tack för att vi fick hålla avvänj-
ningskurser i era besättningar
och att ni så frikostigt delade
med er av era kunskaper och
erfarenheter.

De 350 lantbrukare runt om i
landet som låtit oss studera
avvänjningsrutiner och nyavvan-
da grisar.

Länsveterinär Claes Lundgren
för illustrationerna till Avvänj-
ningsboken.

Köttböndernas forskningsfond
och Statens Jordbruksverk som
anslagit medel till studierna.

Dessutom ett stort tack för de

440 besättningsinventeringarna
och de 66 avvänjningskurserna i
Avvänjningsprojektet som utför-
des av svinhälsoveterinärerna
Benedicta Molander, Mats Törn-
quist, Erik Nörregard, Michael
Stampe, Jan Rabe, Carl-Johan
Ehlorsson, Reinhard Grossman,
Kajsa Uhrbom, Gunnar Berg-
ström, Eva Heldmer, Malin
Cerne, Lotta Olsson, Christina
Kugelberg, Urban Sjögren, Ing-
var Friede, Göran Karlsson, Olof
Schwan, Lena Eliasson-Selling,
Maria Lindberg, Per Beskow,
Mac Lindblad, Jenny Frössling,
Gunnar Johansson, Nils Holmg-
ren, Monika Löfstedt samt lant-
mästare Martin Nordqvist.

Referenser 
1. Andreasen M. Konsekvenser af

ophört brug af vækstfremmere –
opfölgende undersökelser i 150
besætninger. Dansk Veterinær Hyo-
logisk Selskab, Forårsmöde, Kolding,
Danmark, 2000.

2. Fredriksson J, Nilsson J & Mattsson
B. Tillväxtboxsystem med djupströ –
en dokumentation. Praktiskt inrikta-
de grisförsök, PIG, 1998, No 14.

3. Hampson D J, Kidder D E & Hamp-
son E M. Changes in piglet small
intestine at weaning. Proc 7th IPVS
Congress, Copenhagen, 1982, p 256.

4. Hampson D J, Kidder D E. Influence
of creep feeding and weaning on
brush border enzyme activities in the
piglet small intestine. Research in
Veterinary Science, 1986, 40, 24–31.

5. Holmgren N. Prophylactic effects of
zinc oxide or olaquindox against
PWD in pigs. Svensk VetTidn, 1994,
46, 217–222.

6. Jensen P. Djurens beteende och orsa-
ker till det. LT:s förlag, 1993,
198–204. 

7. Jörgensen L. Hvad gör vi uten zink
och vækstfremmere i fravænnings-
foderet? Dansk Veterinær Hyologisk
Selskab. Efterårsmöte, Kolding,
Danmark, 1998.

8. LeDividich J, Vermorel M, Nobel J,
Bouvier J C & Aumaitre A. Effects of
environmental temperature on heat
production, energy retention, protein
and fat gain in early weaned piglets.
Br J Nutr, 1980, 44, 313–323.

9. Löfstedt M. Clinical and physiologi-
cal effects on weaning in pigs with
special reference to post-weaning
growth depression. PhD Thesis, Swe-
dish University of Agricultural Sci-
ences, Uppsala, Sweden, 1986.

10. Löfstedt M & Holmgren N. Avvänj-
ning utan zink och antibiotika.
Dansk Veterinær Hyologisk Selskab,
Forårsmöde, Kolding, Danmark,
1999.

11. Löfstedt M, Holmgren N & Lunde-
heim N. Riskfaktorer för avvänj-
ningsdiarré. Sv VetTidn, 2002, 54,
10, 457-461. 

12. Löfstedt M, Holmgren N & Lunde-
heim N. Risk factors for post weaning
diarrhoea in Swedish pig herds. Proc
16th IPVS, Melbourne, Australia,
2000, p 367.

13. Melin L, Katouli M, Lindberg Å, Fos-
sum C & Wallgren P.  Weaning of
piglets. Effects of an exposure to a
pathogenic strain of Escherichia coli.
J Vet Med B, 2000, 47, 663–675.

14. Melin L, Mattsson S, Katouli M &
Wallgren P. Development of post
weaning diarrhoea in piglets. Rela-
tion to presence of Escherichia coli
strains and rotavirus. Ph D Thesis:
Weaning of pigs with special focus on
the intestinal health. Swedish Uni-
versity of Agricultural Sciences, Upp-
sala, 2001. 

15. Neil M, Ogle B & Annér K. A two-
diet system and ad libitum lactation
feeding of the sow. 2. Litter size and
piglet performance. Animal Science,
1996, 62, 349–354.

16. Pluske J R, Williams I H & Aherne F.
Maintenance of villous height and
crypt depth in piglets by providing
continuous nutrition after weaning.
Journal of Animal Science, 1996, 62,
131–144.

17. Rantzer D, Svendsen J & Weström B.
Effects of a strategic feed restriction
on pig performance and health
during the post-weaning period. Acta
Agric Scand Sect A Animal Sci, 1996,
46, 219–226.

18. Sigfridsson K. Feeding for longetivity
– strategies for pregnant and lacta-
ting sows. NKJ rapport nr 111,
Folum, Danmark, 1996.

19. Skirrow S Z, Buddle J R, Mercy A R,
Madee F & Nicholls R R. Epidemiolo-
gical studies of pig diseases: 2 Post-
weaning diarrhoea and performance
in Western Australian pigs. Aust Vet
J, 1997, 75, 282–288.

20. Spencer B T & Howell P G. Some
husbandry factors influencing wea-
ning stresses in piglets. Tydskr S Afr
Vet Ver, 1989, 60, 62–64.

21. Taylor D J. Pig Diseases, sixth edi-
tion. St Edmundsbury Press, Bury St
Edmund's, Suffolk, 1995, 127–131.

22. Wathes C M, Miller B G & Bourne F
J. Cold stress and post-weaning diar-
rhoea in piglets inoculated orally or
by aerosol. Anim Prod, 1989, 49,
483–496.

468 2002, Volym 54, Nr 10

*VMD, svinhälsoveterinär Monika
Löfstedt, Svenska Djurhälsovården,
532 89 Skara. 
VMD, docent, svinhälsoveterinär Nils
Holmgren, Svenska Djurhälsovården,
532 89 Skara. 
AgrDr, docent, husdjursagronom Nils
Lundeheim, Institutionen för Hus-
djursgenetik, SLU, 755 97 Uppsala.



Inledning
Under de senaste två decennier-
na har svensk svinproduktion
genomgått stora förändringar.
Antalet besättningar minskade
med 83 procent från ca 26 000 år
1980 till 4 500 år 2001. Under
samma period minskade suggan-
talet med 24 procent, men   anta-
let slaktsvin med endast fem pro-
cent. Jämfört med i början på
1980-talet produceras idag något
färre grisar i betydligt färre
besättningar (13) (Figur 1).

Besättningarnas storlek har
ökat och produktionsformerna
har samtidigt ändrats drastiskt.
Under 1980-talet föddes smågri-
sar huvudsakligen upp i kontinu-
erliga produktionsformer medan
merparten av slaktsvinen föddes
upp omgångsvis enligt principen

allt-in allt-ut. Små grupper av
grisar förmedlades från många
smågrisproducenter för att fylla
ett slaktsvinsstall.

Ökat krav på genomtänkta
uppfödningsformer
Förbudet mot generell inbland-
ning av antibiotika i fodret som
infördes 1986 medförde i prakti-
ken ett ökat krav på väl genom-
tänkta uppfödningsformer. I bör-
jan av 1990-talet introducerades
handelsklasserna Scan H90 (för-
eningsslakten) och Särgris (pri-
vatslakten). Smågrisar med
dessa handelsklasser föddes upp
omgångsvis i en planerad pro-
duktion. Varierande krav ställ-
des på sektioneringar mellan
olika ålderskategorier växande
grisar. Samtidigt introducerades

suggpoolerna, vilket innebar att
mindre och medelstora små-
grisproducerande besättningar
kunde övergå från en kontinuer-
lig till en planerad omgångspro-
duktion. 

Under 1994 ersattes handels-
klassen Scan H90 med kvali-
tetsprogrammet BIS (Bäst i Sve-
rige). Detta program omfattade
såväl smågris-, slaktsvins- som
integrerad produktion. Regel-
verket i programmet inbegrep
avel, hälsa, foder, byggnader/ter-
misk komfort och produk-
tion/skötsel. Kvalitetsprogram-
mets efterlevnad kontrollerades
med revisioner.

Mellangårdsavtal
I mitten av 1990-talet började så
kallade mellangårdsavtal etable-
ras mellan specialiserade små-
gris- och slaktsvinsproducerande
besättningar. Detta medförde att
en slaktsvinsproducent kunde
rekrytera tillräckligt antal grisar
från endast en eller ett fåtal
smågrisproducenter för att fylla
ett stall. Under senare hälften av
1990-talet har kvalitetsprogram
och mellangårdsavtal utvecklats
i olika omfattning inom landet.
Ett av syftena med kvalitetspro-
gram och mellangårdsavtal var
att bryta smittvägar genom
ålderssegregerad uppfödning
inom besättningar och genom
styrda djurflöden mellan besätt-
ningar. 

Målsättningen med föreliggan-
de studie var att beskriva hur de
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Under 1990-talets senare hälft har slaktsvinens hälsa, mätt i form av sjukdomsregistreringar
vid slakt, successivt förbättrats. Ändrad besättningsstruktur, samt införande av
ålderssegregerad uppfödning och mellangårdsavtal, anses ha bidragit till detta. Artikeln
beskriver hur de sjukdomsfynd som registreras i samband med slakt förändras i tiden, och
analyserar nya produktionsformers inverkan på förekomsten av dessa sjukdomsfynd.

Figur 1. Antal besättningar och antal grisar i Sverige 1980 – 2000.



sjukdomsfynd som registreras i
samband med slakt förändras i
tiden, och att analysera nya pro-
duktionsformers inverkan på
förekomsten av dessa sjukdoms-
fynd.

Material och metoder   
Från Svenska Djurhälsovårdens
databank med sjukdomsregi-
streringar vid landets slakterier
(9) insamlades uppgifter angåen-
de antal av respektive sjukdoms-
fynd samt antal slaktade grisar
per fyraveckorsperioder under
åren 1994–2001 vid de nio störs-
ta slakterierna i landet. Ett slak-
teri exkluderades på grund av
avvikande rapporteringsrutin,
ett annat på grund av avvikande
registreringsrutin. Antalet gri-
sar som årligen slaktades vid de
kvarvarande sju slakterierna
varierade mellan 1 466 440 och 
1 747 166. 

Vid ett slakteri (A) analysera-
des motsvarande uppgifter även
för åren 1988–2001. Årligen
slaktades vid detta slakteri
under denna tidsperiod mellan
198 096 och 430 620 grisar. Via
data från detta slakteri analyse-
rades omfattningen av olika pro-
duktionsformers inverkan på
förekomsten av sjukdomsfynd
vid slakt. Orsaken var att de
aktuella produktionsformerna
hade utvecklats i störst omfatt-
ning inom detta slakteris upp-
tagningsområde. Via slakteriets
förmedling registrerades de årli-
ga andelarna grisar som förmed-
lades i Scan H90-, BIS- och mel-
langårdsproduktion.

Sjukdomsregistreringarna ut-
fördes enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter (14). De sjukdoms-
fynd som registrerades var böld,
ledinflammation, enzootisk
pneumoni (SEP), pleurit och vit
fläcklever orsakad av Ascaris
suum (WS). Från och med 1996
registrerades dessutom icke
infektiösa ledförändringar (Led
övr), svansbitning och pneumoni
orsakad av Actinobacillus pleu-
ropneumoniae (A pp).

Statistiska analyser
De statistiska analyserna ge-
nomfördes med hjälp av regres-

sionsanalys inom programpake-
tet SAS (12). Linjär regression
beräknades för anmärkningspre-
valenser på år, respektive för
anmärkningsprevalens på om-
fattning av olika produktions-
koncept.

Resultat
Trender i förekomst av sjuk-
domsfynd i landet
De genomsnittliga årliga preva-
lenserna sjukdomsfynd vid sju
större slakterier i landet återges
i Figur 2. Under registreringspe-
rioden 1995–2001 minskade före-
komsten av samtliga sjukdoms-
fynd signifikant. De sjukdomsan-
märkningar som var mest fre-
kvent förekommande, SEP, pleu-
rit och spolmaskskadad lever,
minskade i genomsnitt med 1,4,
0,4 och 0,6 procentenheter årli-
gen, p<0,01. För mindre vanligt
förekommande sjukdomsfynd så-
som böld, ledinflammation, led-
förändringar övr, svansbitning
och lunginflammation orsakad
av Actinobacillus pleuropneumo-
niae var den årliga minskningen
i genomsnitt 0,1–0,2 procenten-
heter, p<0,01.

Slakteri A, 1988–2001
Andelarna grisar som till och
med 1994 föddes upp i om-
gångsproduktion enligt Scan
H90, och de som därefter föddes
upp mera strikt ålderssegregerat
enligt BIS återges i Figur 3. Upp-

födning enligt Scan H90 omfatta-
de som mest ca 34 procent av
produktionen. Andelarna grisar i
BIS-produktion ökade successivt
och omfattade 87 procent av pro-
duktionen 2001. Samtidigt ut-
vecklades alltfler mellangård-
savtal och 2001 förmedlades 69
procent av grisarna i denna pro-
duktionsform.

De årliga medelprevalenserna
sjukdomsfynd vid slakteri A
återges i Figur 3 a-g. Under tiden
fram till och med 1994 förelåg
signifikanta positiva samband
mellan utvecklingen av om-
gångsproduktion enligt Scan
H90 och förekomsten av sjuk-
domsfynd vid slakt. Detta gällde
för samtliga sjukdomsfynd med
undantag av pleurit (Tabell 1).
De årliga förändringarna återges
i Tabell 2.

Efter 1994, i takt med att allt
större andelar av grisarna föddes
upp ålderssegregerat enligt BIS
och förmedlades i mellangårds-
avtal, minskade de årliga preva-
lenserna sjukdomsfynd vid slakt
successivt. Mest påtagligt var
detta för SEP, pleurit samt spol-
maskskadad lever som genom-
snittligt minskade med 1,9, 0,5
respektive 1,0 procentenheter
årligen (Tabell 2).

Diskussion
Slaktsvinens hälsa, mätt i form
av sjukdomsregistreringar vid
slakt, har successivt förbättrats
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Figur 2. Genomsnittliga årliga prevalenser sjukdomsfynd vid sju större slakterier under
åren 1994-2001. FEP=Enzootisk pnemoni och WS=Vit fläcklever.
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Figur 3a. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen bölder vid slakteri A.

Figur 3b. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen ledinflammationer vid slak-
teri A.

Figur 3c. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen icke infektiösa ledföränd-
ringar (Led övr) vid slakteri A.

Figur 3d. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen svansbitning vid slakteri A.

Figur 3e. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen enzootisk pneumoni, SEP,
vid slakteri A.

Figur 3f. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen av Actinobacillus pleu-
ropneumoniae orsakad pneumoni vid slakteri A.

Figur 3g. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen pleurit vid slakteri A.

Figur 3h. Årliga andelar grisar uppfödda i Scan H90, BIS och
mellangårdsavtal samt prevalensen spolmaskskadad lever (WS)
vid slakteri A.



under 1990-talets senare hälft.
Vid de större slakterierna mins-
kade i genomsnitt samtliga sjuk-
domsfynd signifikant under peri-
oden. Mer än en halvering av
förekomsten av ledinflammation,
SEP och pneumoni orsakad av
Actinobacillus pleuropneumoni-
ae kunde konstateras. Pleuritfö-
rekomsten minskade relativt sett
i mindre omfattning (en 30-pro-
centig minskning).

Flera förklaringar
Flera förklaringar finns till den
minskade förekomsten av sjuk-
domsfynd i samband med slakt.
Inom den aktuella perioden har
konkurrensen hårdnat inom
svinproduktionen, vilket medfört
att många olönsamma företag
slagits ut. Det är sannolikt att
många av dessa besättningar
haft sjukdomsprovocerande djur-
miljöer och djurflöden. Detta kan
ha varit bidragande orsaker till
att produktionen blivit olönsam
och besättningarna upphört.

Besättningarna har successivt
blivit färre men större. I större
besättningar skapas förutsätt-
ningar för att bedriva en produk-
tion som bland annat innebär att

smittvägar ständigt bryts. Detta
under förutsättning att växande
grisar föds upp strikt åldersseg-
regerat i sektionerade avdelning-
ar. En allt större andel av kvar-
varande besättningar har anslu-
tit sig till denna driftsform. En
större smågrisproducerande be-
sättning kan också leverera stora
grupper jämngamla grisar till en
specialiserad slaktsvinsprodu-
cent inom ett mellangårdsavtal.
Slaktsvinsproducenten slipper
därmed rekrytera förmedlings-
grisar med olika infektions- och
immunstatus från ett flertal
mindre smågrisproducenter. Ett
väsentligt skäl till att upprätta
mellangårdsavtal är de hälso-
mässiga fördelar som kan upp-
nås. En annan fördel är att de
förmedlade grisarnas härkomst
alltid är given, vilket ökar
ansvarskänslan i samband med
förmedlingen.

Patogenesen måste beaktas
vid tolkning
Sjukdomsfynden vid slakt utgör
olika omfattningar av patologisk-
anatomiska förändringar av
akuta till kroniska sjukdomssta-
dier i olika avläkningsfaser. Vid

utvärdering av prevalenser sjuk-
domsfynd är det därför viktigt
att känna till patogenesen vid
respektive sjukdom (11). Med
beaktande av detta, och med
hjälp av tidigare studier i enskil-
da besättningar, kan trenderna i
sjukdomsprevalenser vid slakte-
ri A tolkas.

Under första hälften av 1990-
talet, då andelen smågrisar som
föddes upp omgångsvis enligt
Scan H90 ökade, sågs en samti-
digt ökande förekomst av SEP,
spolmaskskadad lever, böld och
ledinflammation. Detta kan tol-
kas som att dessa grisar utveck-
lat respektive infektioner sent
under uppfödningen och att för-
ändringarna inte avläkt utan
registrerats vid slakt. I tidigare
studier har visats att grisar som
fötts upp omgångsvis från föd-
seln utvecklar SEP senare under
slaktsvinsperioden än grisar
från besättningar med kontinu-
erliga produktionssystem (4).
Chansen att en pneumoni ska
hinna läka innan slaktmognad,
och sjukdomen därmed undgå
upptäckt, är därför större hos
den senare djurkategorin. Pleu-
rit kan ses samtidigt med eller
som en följd av en pneumoni.
Avläkningen av pleurit beräknas
dock ta upp till tre månader (1).
Den långa avläkningstiden kan
vara en förklaring till att före-
komsten av pleurit inte föränd-
rades i samband med att Scan
H90 introducerades.

Den ökade förekomsten av
spolmaskskadad lever indikerar
att en allt större andel grisar bli-
vit infekterade med Ascaris
suum sent under slaktsvinsperi-
oden. Detta eftersom leverska-
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Tabell 1. Genomsnittliga förändringar i sjukdomsprevalenser vid slakteri A, i förhållande till förändringar i andelar grisar i olika pro-
duktionssystem.

Förändringar i sjukdomsprevalenser (%) för varje ökad procentenhet grisar uppfödda inom:
Sjukdomsfynd Scan H90 p-värde BIS p-värde Mellangårds- p-värde

avtal
Böld + 0,05 <0,01 – 0,02 <0,01 – 0,02 <0,01
Ledinflammation + 0,07 <0,01 – 0,03 <0,01 – 0,02 <0,01
Ledförändr Ej reg. – 0,03 <0,01 - 0,01 <0,01
övr
Svansbitning Ej reg. – 0,08 <0,01 – 0,04 <0,01
Enzootisk pneumoni, SEP + 0,17 <0,05 – 0,29 <0,01 – 0,17 <0,05
A pp-pneumoni Ej reg – 0,03 <0,01 – 0,02 <0,01
Pleurit +/- 0 – 0,07 <0,01 – 0,04 e s
Spolmask- + 0,09 <0,03 – 0,13 <0,05 – 0,10 <0,001
skadad lever

Tabell 2. Genomsnittliga årliga förändringar i prevalenser sjukdomsfynd vid slakteri A.
1988–1994 1995–2001
Scan H90 BIS/Mellangårdsavtal

Sjukdomsfynd %-enheter/år Sign % enheter/år Sign

Böld + 0,3 P<0,01 – 0,2 P<0,001
Ledinflammation + 0,5 P<0,01 – 0,2 P<0,01
Ledförändr övr Ej reg – 0,1 P<0,01
Svansbitning Ej reg – 0,4 P<0,01
Enzootisk pneumoni (SEP) + 1,2 P<0,01 – 1,9 P<0,01
Pneumoni, A pp Ej reg – 0,2 P<0,01
Pleurit +/- 0 – 0,5 P<0,05
Spolmaskskadad lever + 0,6 P<0,05 – 1,0 P<0,001



dorna vanligtvis läker av inom
sex veckor efter infektion (2).

Den ca trefaldigt ökade före-
komsten av böld och ledinflam-
mation som uppträdde under
första hälften av 1990-talet är
svår att tolka. En möjlig orsak är
att även dessa förändringar
debuterat allt senare under upp-
födningen och att förändringarna
registrerats vid slakt i större
omfattning. Det är dessutom
möjligt att omgångsproduktion,
med stora grupper av jämngamla
och jämnstora grisar, kan bidra
till en ökad oro i stallarna och
därmed stimulera utvecklingen
av de infektionsämnen som ger
upphov till ledinflammation eller
bölder. Bevis saknas dock för
detta antagande.

Uttalad minskning av SEP
Under senare hälften av 1990-
talet, då en mera strikt
ålderssegregerad uppfödning i
sektionerade avdelningar samt
mellangårdsavtal utvecklades,
minskade förekomsten av samtli-
ga analyserade sjukdomsfynd.
Mest uttalat var detta för SEP
vars prevalens minskade från
17–18 procent till två procent.
Från och med 1996 registrerades
endast akuta lungförändringar.
Ca 90 procent av dessa återspeg-
lar Mycoplasma hyopneumoniae-
infektioner som skett under

slaktsvinsperioden eller kort tid
innan (4). Det är därför mycket
sannolikt att de nya produk-
tionssystemen mycket starkt
bidragit till att begränsa före-
komsten av SEP under slakt-
svinsperioden. Studier i enskilda
besättningar visar att det är möj-
ligt att föda upp grisar strikt
ålderssegregerat i sektionerade
byggnader utan att SEP utveck-
las hos slaktsvinen, trots att
modersuggorna i samma besätt-
ning är serologiskt positiva avse-
ende Mycoplasma hyopneumoni-
ae (7). Även mellangårdsavtal
har visats minska förekomsten
av SEP (5). Vaccin mot Myco-
plasma hyopneumoniae började
användas 1999. Under åren 2000
och 2001 förbrukades inom
området totalt 24 655 respektive
44 862 doser. Detta begränsade
bruk av vaccin kan därför inte ha
påverkat prevalenserna SEP vid
slakt nämnvärt. 

Den minskade förekomsten av
pneumoni orsakad av Actinoba-
cillus pleuropneumoniae kan
tänkas bero på att spridningen
av denna mikrob hämmas av
ålderssegregerad produktion och
mellangårdsavtal.

Eftersom prevalenserna av
SEP och Actinobacillus pleu-
ropneumoniae-orsakad pneumo-
ni successivt minskat är det
logiskt att komplikationen till
dessa sjukdomar, pleurit, samti-

digt minskat. Tidigare studier i
enskilda besättningar visar att
sektioneringar och mellangårds-
avtal minskar förekomsten av
pleurit (5). 

Den minskade förekomsten av
svansbitning tolkas som att pro-
vocerande faktorer inom inhys-
ning och skötsel minskat i takt
med att dåliga djurmiljöer kon-
kurrerats ut. Det är logiskt att
även förekomsten av böld mins-
kat eftersom en viss andel av böl-
der är en komplikation till svans-
bitning (6).

Effektiv avel mot
osteokondros
Från och med 1996 särredovisas
ledinflammation och övriga led-
förändringar. De sistnämnda
består huvudsakligen av artros-
och osteokondrosförändringar.
Vid en studie av ledförändringar
i tiden bör därför prevalenserna
ledinflammation och övriga led-
förändringar adderas från och
med 1996. Därvid framkommer
att ledförändringar är vanligare
idag jämfört med på 1980-talet.  

Det är intressant att notera att
förekomsten av artros- och osteo-
kondrosförändringar minskade
trots att tillväxten ökade under
samma tidsperiod (10). Detta
kan vara ett resultat av en syste-
matisk selektion mot osteo-
kondros bland avelsdjur i Sveri-
ge (8). 

Spolmaskinfektion, som är ett
exempel på fekal smitta, har
också successivt minskat. I
andra studier i enskilda besätt-
ningar har visats att åldersseg-
regerad uppfödning har en utta-
lat hämmande effekt på utveck-
lingen och överlevnaden av spol-
masksmitta. Detta resulterar i
inga eller icke påvisbara intesti-
nala infektioner och mycket låga
prevalenser parasitära leverska-
dor vid slakt (3).

Försämrade hälsokrav i nya
BIS
Generellt kan konstateras att
hälsan hos slaktsvinen succes-
sivt blir bättre och att åldersseg-
regerad uppfödning i sektionera-
de stallar jämte mellangårdsav-
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Figur 4. Då en mera strikt ålderssegregerad uppfödning i sektionerade avdelningar
utvecklades, minskade förekomsten av alla analyserade sjukdomsfynd. Mest uttalat var
detta för SEP vars prevalens minskade från 17-18 procent till två procent.



tal bidragit till detta. Från och
med 2002 har den hälsomässiga
delen av kvalitetsprogrammet
BIS allvarligt försämrats genom
att kravet på sektionerad upp-
födning av slaktsvin hävts. Inom
smågrisproduktionen finns dock
sektioneringskravet kvar i form
av en speciell handelsklass, BIS-
Plus. 

Om uppfödarna gör avkall på
de gamla reglerna och anammar
de nya, vilka medger kontinuer-
lig smågris- och/eller slakt-
svinsproduktion, kan man på
goda grunder befara att hälsan
hos grisarna allvarligt kommer
att försämras. 

Summary
Development of production
systems and health among
fatteners in Sweden
Gross lesions at slaughter were
recorded in all pigs slaughtered
between 1996 and 2001 at seven
larger abattoirs in Sweden. This
data annually comprised total
information from 1.5–1.7 million
fattening pigs. The most preva-
lent lesions, Enzootic pneumo-
nia, pleuritis and Ascaris suum
induced hepatic white spots, dec-
reased with 1.4, 0.4 and 0.6 %-
units respectively per year
(p<0.01). The occurrence of
abscesses, arthritis, osteochond-
rosis, tail-biting and pneumonia
due to Actinobacillus pleu-
ropneumoniae decreased by
0.1–0.2 %-units yearly (p<0.01).

The influence of production
systems were studied in herds

delivering pigs to one of the abat-
toirs. The amount of pigs reared
within a certification program,
embracing age segregated pro-
duction, increased from 34 % to
87 % between 1996 and 2001. At
the same time the amount of pigs
raised within networking opera-
tions, with one fattening unit
recruiting pigs from one or a few
piglet producers, increased from
13 % to 69 %. During this process
the prevalences of all gross
lesions notified at slaughter dec-
reased significantly.

It was concluded that this was
mainly due to the introduction of
age segregated production and
networking operations.
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Indelning
SVARM (Svensk Veterinär Anti-
biotika Resistens Monitorering)
är ett program för att fortlöpan-
de kartlägga antibiotikaresistens
hos bakterier från djur. Syftet är
att kunna upptäcka trender i
resistensmönster och att skapa
underlag för policyrekommenda-
tioner för t ex beslutsfattare,
veterinärer och andra som deltar
i antibiotikadebatten. Dessutom
vill SVARM kunna avläsa följder
av insatta åtgärder, t ex om pre-
parat avlägsnas från eller intro-
duceras på marknaden. De fram-
tagna uppgifterna skall dess-
utom kunna vara underlag för
riskanalyser. Det kan röra sig
om risken för att människor eller
djur drabbas av obehandlingsba-
ra infektioner med resistenta
bakterier.

SVARM drivs och organiseras
från antibiotikaavdelningen vid
SVA. I rapporten presenteras,
förutom data om antibio-
tikakänslighet, även konsum-
tionsdata, dvs data om hur
mycket antibiotika som har
använts till djur. Här återges
den svenska sammanfattningen
in extenso, och hela rapporten
finns tillgänglig på SVAs hemsi-
da www.sva.se.

Gynnsamt resistensläge
Denna andra rapport från
SVARM bekräftar att läget avse-
ende resistens mot antibiotika
hos de bakterier från djur som
undersökts är gynnsamt. Årets
resultat överensstämmer i hu-
vudsak med de i fjolårets rapport
(SVARM 2000) och med tidigare
svenska studier. Den gynnsam-
ma situationen är troligen en

följd av en tradition av omdömes-
gill användning av antibiotika
till djur i kombination med ett
gynnsamt sjukdomsläge.

Information som samlas in i
program som i likhet med
SVARM rapporterar både för-
brukning av antibiotika och före-
komst av resistens ökar förståel-
sen av resistensepidemiologi och
urskiljer områden som kräver
ytterligare studier. Ett sådant
område är ko-selektion av resi-
stens, vilket innebär att använd-
ning av ett antibiotikum selekte-
rar för resistens inte bara mot
detta medel utan även mot andra
substanser. Ko-selektion kan
vara orsaken till att resistens
påvisas mot antibiotika som inte
längre används, eller används
endast i liten omfattning, till
djur i Sverige.

Användning av antibiotika 
I Sverige används antibiotika till
djur endast efter förskrivning av
veterinär. Riktlinjer för förskriv-
ning, i vilka riskerna för resi-
stensutveckling beaktas, har
utarbetats. Användning av anti-
biotika i tillväxtbefrämjande
syfte förbjöds 1986.

Den totala förbrukningen år
2001 var 17,3 ton aktiv substans,
vilket är ungefär lika mycket
som år 2000 (17,1 ton) men inne-
bär en minskning med omkring
16 procent sedan 1996. Minsk-
ningen kan inte förklaras med en
ökad användning av substanser
med högre aktivitet per viktsen-
het. Merparten (omkring 85 %)
användes för behandling av
enskilda djur. Mängden antibio-
tika som används till enskilda
djur har varit relativt konstant

under de senaste fem åren
medan den mängd som används
för behandling av djurgrupper
genom inblandning i foder eller
vatten har minskat.

Det är inte helt invändnings-
fritt att jämföra totala mängder
substans för att upptäcka för-
ändringar i användning av anti-
biotika. Ett exempel är använd-
ningen av antibiotika med juver-
inflammation som en av flera
indikationer. När de totala
mängderna aktiv substans jäm-
förs förefaller användningen ha
minskat under de senaste tio
åren. Om däremot den förbruka-
de mängden uttrycks i en enhet
som tar hänsyn till dos och för-
ändringar i djurpopulationen
(dygnsdos för kor/1000 kor och
dagar) har förbrukningen ökat
påtagligt. Exemplet belyser be-
hovet av utveckling av definiera-
de enheter som ett mått på för-
brukningen för att underlätta
jämförelser mellan regioner och
länder.

En annan svårighet vid analys
av förändringar i bruk av antibi-
otika är att många substanser
används till flera olika djurslag.
För en bättre uppskattning av
behandlingsincidens måste för-
brukningsdata kunna delas upp
åtminstone per djurslag. Detta
är inte möjligt i dagsläget, vilket
hindrar utvecklingen av nya och
förbättrade system nödvändiga
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Årets SVARM-rapport klar
CATARINA WALLÉN, Pharm Dr.*

SVAs arbetsgrupp för SVARM (Svensk Veterinär Antibiotika
Resistens Monitorering) har för andra året gjort en kartlägg-
ning över antibiotikaresistens hos bakterier från djur i Sveri-
ge. Arbetsgruppen presenterar här en sammanfattning av
sin rapport, som visar att resistensläget fortfarande är gynn-
samt.

SVARM-rapporten presenterar data om
antibiotikakänslighet och data om hur
mycket antibiotika som har använts till
djur.



för att analysera trender i för-
brukning och resistens, för att
identifiera riskfaktorer och för
att bedöma följsamheten till rikt-
linjer för användning av antibio-
tika. Sverige har en lång tradi-
tion av övervakning av använd-
ning av antibiotika till djur, men
ännu har ansvaret för insamling
och analys av förbrukningsdata
inte fastställts.

Resistens hos zoonotiska
bakterier
Läget avseende antibiotikaresi-
stens hos Salmonella enterica
isolerade från djur i Sverige är
fortfarande gynnsamt och har
varit stabilt sedan övervakning
av resistens hos dessa bakterier
inleddes 1978. De resistenta iso-
lat som påvisats är i stor
utsträckning multiresistenta S
typhimurium av fagtyperna
DT104, DT193 eller DT120.
Dessa fagtyper är ovanliga hos
djur i Sverige varför förekomsten
av resistens är låg. Den gynn-
samma situationen är förmodli-
gen en följd av det svenska sal-
monellakontrollprogrammet var-
igenom salmonellasmitta i djur-
besättningar upptäcks och åtgär-
der vidtas för att förhindra dess
spridning. För en mer fullständig
bild av resistensläget hos Salmo-

nella i Sverige behövs uppgifter
om antibiotikakänsligheten även
hos isolat från importerade livs-
medel och djurfoder, liksom från
humana fall av salmonellos.

Hos Campylobacter isolerade
från friska djur var resistens
ovanlig liksom bland Campylo-
bacter isolerade från livsmedel
eller vatten. Ett undantag var
resistens mot nalidixinsyra eller
enrofloxacin (30 %) bland isolat
från friska svin. Den höga före-
komsten av resistens bland
dessa isolat är svår att förklara
eftersom ingen fluorokinolon för
gruppbehandling av svin är regi-
strerad i Sverige. Därtill var
dessa resistenstyper ovanliga
bland Escherichia coli isolerade
från friska svin liksom bland E
coli isolerade från kliniska fall.

Resistens hos
indikatorbakterier
I SVARM har antibiotikakänslig-
heten hos E coli och Enterococcus
spp isolerade från tarminnehåll
från friska djur valts som indika-
tor på det selektionstryck som
blir följden av antibiotikaan-
vändning i en djurpopulation.
Dessa bakterier förorsakar säl-
lan sjukdom men kan bära resi-
stensgener som kan överföras till
sjukdomsframkallande bakteri-

er. I årets rapport presenteras
data för indikatorbakterier från
svin och slaktkyckling. Dessu-
tom är isolat från vildsvin inklu-
derat som en jämförelse med
indikatorbakterier från en djur-
population som inte exponeras
för antibiotika.

Förekomsten av resistens hos
indikatorbakterier från svin och
kyckling var med få undantag av
samma storleksordning som år
2000. Andelen resistenta isolat
var liten i jämförelse med vad
som rapporterats från liknande
övervakningsprogram i andra
länder. I huvudsak förekom resi-
stens mot substanser som
används till respektive djurslag.
Enstaka resistenta isolat påvisa-
des i prov från vildsvin, vilket
kan tyda på att en överföring av
resistens mellan djurslag sker.
Eftersom ett selektionstryck sak-
nas i vildsvinspopulationen sker
ingen selektion, vilket innebär
att andelen resistenta isolat blir
låg.

Hos isolat från både svin och
kyckling förekom resistens mot
antibiotika som används i liten
omfattning eller inte alls. Detta
kan inte förklaras med ett selek-
tionstryck utan är troligen en
följd av ko-selektion där använd-
ning av en antibiotikum selekte-
rar för resistens även mot andra,
inte besläktade, substanser. I det
kombinerade materialet från år
2000 och 2001 finns indikationer
på kopplad resistens hos både E
coli och enterokocker, vilket
innebär att ko-selektion av resi-
stens kan förekomma.

I likhet med fjolårets rapport
påvisades inget isolat av vanco-
mycinresistenta enterokocker
vid direktodling. Detta tyder på
att förekomsten av resistens mot
vancomycin är låg i ett interna-
tionellt perspektiv. Vid selektiv
odling påvisades däremot vanco-
mycinresistenta enterokocker i
24 prov från kyckling år 2001 och
två prov år 2000. Resultaten
visar att resistensgenen (vanA)
förekommer i låg prevalens
bland enterokocker trots att det
antibiotikum som selekterar för
vancomycinresistens, avoparcin,
inte har använts i svensk anima-
lieproduktion sedan 1982.
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Hos isolat från bland annat kyckling förekom resistens mot antibiotika som används i
liten omfattning eller inte alls. Orsaken är troligen att användning av ett antibiotikum
selekterar för resistens även mot andra substanser.



Resistens hos
sjukdomsframkallande
bakterier från djur
Uppgifter om sjukdomsframkal-
lande bakteriers antibiotika-
känslighet härrör i allmänhet
från isolat från diagnostiska
prov insända till SVA. Data kan
därför vara vinklade mot särskilt
problematiska och svårbehandla-
de fall. Resultaten skall tolkas
med detta i åtanke och generella
slutsatser avseende antibio-
tikakänsligheten hos de under-
sökta bakterierna måste göras
med försiktighet.

Resistensfynd hos gris
Hos E coli från svin var resistens
vanligare i isolat från diagnostis-
ka prover än hos isolat av samma
bakterie från friska grisar (indi-
katorbakterier). Resistens mot
tetracyklin, streptomycin eller
trimetoprim/sulfonamid var de
mest prevalenta resistenstyper-
na, liksom under de senaste tio
åren. Resistens mot några av de
testade substanserna är oväntat
hög eftersom de används spar-
samt eller inte alls i svensk
svinuppfödning. Orsaken kan
vara ko-selektion av resistens
som en följd av användning av
andra substanser. 

Hos Brachyspira hyodysenteri-
ae påvisades ingen resistens mot
tiamulin men resistens mot tylo-

sin var vanlig. Eftersom den
terapeutiska arsenalen mot
denna infektion är begränsad till
ett fåtal antibiotika är det av
stor betydelse att kontinuerligt
övervaka antibiotikakänslighe-
ten hos denna bakterie. Hos Pas-
teurella multocida, insamlade
inom ramen för ett kontrollpro-
gram, var resistens ovanlig.

Resistensfynd hos nöt
Resistens var ovanlig hos Stap-
hylococcus aureus isolerade från
kronisk eller subklinisk juverin-
flammation hos mjölkkor. Peni-
cillinresistens på grund av ß-lak-
tamasproduktion var den vanli-
gaste resistenstypen och förekom
hos 18 procent av isolaten.

Resistensfynd hos häst
I fjolårets rapport redovisades en
markant ökning av resistens mot
kombinationen trimetoprim/sul-
fonamid hos Streptococcus zoo-
epidemicus från luftvägarna hos
hästar under de senaste tio åren.
I likhet med förra årets material
var omkring 50 procent av de
undersökta isolaten år 2001 resi-
stenta mot kombinationen av
dessa substanser. Känsligheten
mot penicillin var däremot
genomgående hög. 

Hos E coli från könsorganen
hos sto var resistens mot trime-
toprim/sulfonamid, ampicillin

eller streptomycin relativt van-
lig. Någon ökning av resistens
mot trimetoprim/sulfonamid lik-
nande den hos Streptococcus zoo-
epidemicus föreligger däremot
inte. Förvärvad resistens hos
Rhodococcus equi och Actinoba-
cillus spp var ovanlig, men
enstaka isolat av den sistnämn-
da bakterien var resistenta mot
penicillin.

Resistensfynd hos hund
Hos hundar var Staphylococcus
intermedius, isolerade i stor
utsträckning från bakteriologis-
ka prover från hud, ß-laktamas-
bildare och därmed resistenta
mot penicillin. Resistens mot
makrolider, linkosamider eller
tetracyklin var också vanlig, vil-
ket understryker vikten av bak-
teriologisk odling och känslig-
hetsbestämning i valet av effek-
tiv terapi. Nödvändigheten av
känslighetsbestämning gäller
även E coli isolerade från urinvä-
garna på hundar. En relativt stor
andel (10-20 %) av dessa isolat
var resistenta mot ampicillin,
streptomycin, tetracyklin eller
kombinationen trimetoprim/sul-
fonamid och multiresistens var
inte ovanlig.

Summary
Swedish Veterinary
Antimicrobial Resistance
Monitoring (SVARM) 2001
SVARM 2001, the second yearly
report from the Swedish program
for monitoring of antimicrobial
resistance in bacteria isolated
from animals, is published. Anti-
microbial susceptibility data for
intestinal bacteria (indicator
bacteria) from healthy animals,
zoonotic bacteria and animal pat-
hogens are presented. Statistics
on use of antimicrobials for ani-
mals are also included. Com-
ments on the results in relation
to earlier reports are done when
appropriate. The report is writ-
ten in English with a Swedish
summary. SVARM 2001 is avai-
lable at www.sva.se
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*PharmDr CATARINA WALLÉN,
Avdelningen för antibiotika, Statens
veterinärmedicinska anstalt, 751 89
Uppsala.Resistens var ovanlig hos Staphylococcus aureus isolerade från kronisk eller subklinisk

juverinflammation hos mjölkkor.



Som privatperson kan man lätt
bli av med sitt läkemedelsavfall
genom att lämna det till Apote-
ket, men som företagare är inte
detta en självklarhet. Företaga-
re, som veterinären eller lant-
brukaren, ansvarar själva för sitt
läkemedelsavfall. Detta innebär
att Apoteket inte automatiskt är
"platsen" där avfallet ska läm-
nas.

Landets apotek tar emot
utgångna eller överblivna läke-
medel från allmänheten som en
samhällelig service. Detta är ett
frivilligt åtagande och inte ett
krav i lagstiftningen. Apoteket
tar av hygieniska skäl inte emot
sprutor och kanyler.

Läkemedelsavfall
Läkemedelsavfall omfattar kas-
serade läkemedel inklusive
licens-, ex temporeberedda medel
samt sera och vacciner, även
levande. Läkemedelsavfall skall,
enligt uttalande från Natur-
vårdsverket, generellt inte klas-
sas som farligt avfall. Dock finns
det undantag.

Farligt avfall
Farligt avfall definieras som allt
avfall som är explosivt, brandfar-
ligt, frätande, på något sätt häl-
soskadligt, oxiderande, smittfö-
rande, miljöfarligt eller som vid
kontakt med luft, vatten eller
syra kan bilda ämnen med någon
av dessa egenskaper (Avfalls-
förordning, 2001:1063). Exempel

på farligt avfall är kvicksilver-
termometrar, hörapparatsbatte-
rier, lysrör och lösningsmedel
samt vissa särskilt farliga läke-
medel. 

Läkemedel som skall hanteras
som farligt avfall är: 

1. De som innehåller giftiga 
metaller som antimon, arse-
nik, bly, krom eller kvicksil-
ver, exempelvis blysocker 
(Plumbum acetas) och arse-
nikpulver.

2. Narkosgaser som halotan 
och isofluran.

3. Vissa tandvårdslösningar.
4. Cytostatika.

De tre första kategorierna tas
inte emot av apotek och idag får
endast allmänheten och human-
sjukvården lämna cytostatika på
apotek.

Stickande/skärande/smitt-
förande avfall
Till stickande/skärande/smittfö-
rande avfall räknas exempelvis
sprutor med fast kanyl, lösa
kanyler, suturnålar och skalpel-
ler. Detta skall inte lämnas till
apotek. 

Använda sprutor utan kanyl
görs obrukbara och läggs i det
vanliga avfallet (hushållsavfall).
Använda kanyler, nålar och skal-
peller måste hanteras som farligt
avfall.

Förpackningsavfall
Tomma läkemedelsförpackning-

ar av glas lämnas i glasåtervin-
ningen. Injektionsflaskors me-
tallringar och gummiproppar
behöver inte tas bort, vilket inne-
bär att flaskan heller inte behö-
ver sköljas ur, utan kan läggas
direkt i glasåtervinningen.

Avfall från yrkesverksam-
heter
Den landstingsanknutna vården
har i läkemedelsavtalen kommit
överens om rutiner för lämning
av kasserade läkemedel till Apo-
teket AB. Andra yrkesverksam-
heter har ingen automatisk rätt
att lämna läkemedelsavfall på
apotek.

Var företag, exempelvis en
djurklinik eller djurproducent,
skall lämna läkemedelsavfall och
skärande/stickande/smittförande
avfall varierar över landet.
Någon enkel och välkänd rekom-
mendation finns inte. Kommu-
nens miljö- och hälsoskyddsför-
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Vad gör man med läkemedelsavfall och
använda sprutor och kanyler?
KRISTINA ODENSVIK, informationsapotekare, docent och
BERTIL KRAKENBERGER, miljökemist och författare till
Apoteket ABs interna avfallsanvisningar, civilingenjör.*

Någon enkel och välkänd rekommendation om var en djurk-
linik skall lämna läkemedelsavfall och skärande/stickan-
de/smittförande avfall finns inte. Apoteket är inte automatiskt
"platsen" där avfallet ska lämnas. Artikeln beskriver vilka
möjligheter en företagare, som veterinären eller
lantbrukaren, har att bli av med sitt medicinska avfall.

Veterinären ansvarar själv för sitt läke-
medelsavfall. Detta innebär att Apoteket
inte automatiskt är "platsen" där avfallet
ska lämnas.



valtning bör kunna hjälpa till. I
praktiken visar det sig dock att
inte ens kommunen alltid kän-
ner till att detta läkemedelsav-
fall inte ska lämnas på apotek. 

Vad göra?
Kör avfallet till den plats som
kommunen anvisar eller kontak-
ta en transportör med tillstånd
att transportera avfall. Kommu-
nen bör kunna upplysa om vilka
transportörer som har tillstånd.
Ett exempel är Stena Miljö (tfn
0200-21 05 00) som arbetar över
hela landet. Hästnäringens Kva-
litets- och Miljöråd har vänt sig
till Stena Miljö för att underlätta
för landets ridskolor att ta hand
om stickande/skärande avfall på
ett säkert och miljöriktigt sätt.
Andra exempel på transportörer
är Sita och Ragn-Sells. Många
kommunala renhållningsverk
kan också bistå.

Tillstånd
För att få transportera avfall
yrkesmässigt krävs tillstånd av

länsstyrelsen enligt Avfalls-
förordningen, 2001:1063. Undan-
tag gäller dock för eget avfall i
kvantiteter upp till 10 ton och 50
m3 per år (NFS 1999:8). För
transport av eget farligt avfall
behöver veterinärer och djurpro-
ducenter tillstånd om kvantite-
terna överstiger 100 kg per år.
Transport av stickande/skäran-
de/smittförande avfall eller av
andra typer av farligt avfall på
mindre än 100 kg per år behöver
inte tillstånd, men skall anmälas
till kommunens miljö- och häl-
soskyddsförvaltning.

Möjlighet via avtal
En ny möjlighet för den praktise-
rande veterinären håller på att
utarbetas inom Apoteket AB.
Den veterinär som tecknar avtal
om läkemedelsleveranser (se
SVT nr 12/2001) från en av Apo-
tekets distansenheter för djurlä-
kemedel erbjuds möjligheten att
bli av med sitt läkemedelsavfall
via apotek mot en viss kostnad.
Hur detta ska organiseras är i

skrivande stund tyvärr inte klart
i detalj. Vad gäller cytostatika är
det möjligt att det inte kommer
att tas emot denna väg.

Avslutningsvis
Vår förhoppning är att denna
artikel kan underlätta hante-
ringen av läkemedels- och stick-
ande/skärande/smittförande  av-
fall för den enskilde företagaren,
veterinär såväl som djurprodu-
cent. En rationell och säker han-
tering av dessa avfall är viktig ur
många aspekter. Det kan upple-
vas som mycket krångligt och
tidsödande att ta reda på hur
man skall hantera sitt avfall på
ett klanderfritt sätt. Kanske har
vår artikel gett idéer till nya sätt
att lösa problemen.

480 2002, Volym 54, Nr 10

*Informationsapotekare, docent Kri-
stina Odensvik, Apoteket vid Djur-
sjukhuset, Box 7017, 750 07 Uppsala.
Civilingenjör Bertil Krakenberger,
Kemi & Miljö AB, Gamla Brogatan
34, 111 20 Stockholm.



Hundar smugglas över
gränsen
I semestertider är det större risk
för att hundar och katter tas in
illegalt i Sverige. Rörelsen av
folk över gränsen ökar och en del
lockas att ta med sig sin hund på
semestern, eller ta med en hund
från utlandsvistelsen. För närva-
rande sitter fyra insmugglade
valpar (9–12 veckor gamla) i
SVAs karantän.

Det är viktigt att alla veterinä-
rer uppmärksammar att hundar
födda utomlands som är yngre än
sju månader inte kan vara lag-
ligt införda i Sverige, då det
krävs minst en rabiesvaccination
vid tre månaders ålder och däref-
ter titerkontroll efter ytterligare
fyra månader. Reglerna om vad
som krävs för att föra in en hund
eller katt till Sverige finns 
på Jordbruksverkets hemsida
(www.sjv.se). Observera att det
nu även krävs avmaskning mot
rävens dvärgbandmask vid kor-
tare vistelse i Danmark. Om en
veterinär träffar på ett illegalt
infört djur måste han eller hon
anmäla detta till länsveterinä-
ren, Jordbruksverket eller Tull-
kriminalen.

VHS upptäckt i Finland
och i Sverige
VHS (Viral Hemorrhagisk Septi-
kemi) har upptäckts i tolv fiskod-
lingar på Åland, tio av dem ägda
av samma företag. VHS har i år
inte observerats på andra håll i
Finland. Det senaste utbrottet av
VHS i Finland var 2000 på Åland
och på sydvästra kusten av Fin-
land. Troligtvis har VHS spridits
via smittade fiskar från några av
odlingarna. Dessa fiskar har då
inte visat några tecken på sjuk-

domen. Dessutom kan smittan
spridas av fisktransportbåtar
eftersom de är mycket svåra att
rengöra. 

Ett fall av VHS har upptäckts
på en fiskodling i Sverige men
man har inte kunnat se något
samband med smittan i Finland.
Fiskodlingen har blivit spärrad.
Jordbruksverket undersöker för
närvarande odlingar i Sverige
som har haft kontakt med de
smittade odlingarna i Finland.

STUDS – STörre Utbrott
av smittsam DjurSjukdom
Jordbruksverket har beslutat att
starta ett projekt som ska för-
bättra planeringen inför stora
utbrott av epizootisjukdomar.
Projektets mål är att olika myn-
digheter och organisationer ska
kunna samarbeta under be-
kämpningsarbetet. Jordbruks-
verkets ambition sammanfaller
med regeringens i propositionen

"Samhällets säkerhet och bered-
skap" (2001/02:158). Projektet
som planeras kommer att arbeta
för förbättrad beredskap både
inom Jordbruksverket och hos
andra möjliga samarbetspartner.
I början av projektet kommer en
mängd olika intressenter att
kontaktas för att komma fram
till vilka uppgifter de kan få i
händelse av ett utbrott, och sena-
re under projektet kommer
samarbetsformer att utvecklas.
Någon typ av bestående organi-
sation som kan fortsätta arbetet
även efter projektets slut ska
skapas för att bibehålla bered-
skapsförbättringen. Projektet är
beräknat att pågå under ett år
från och med sommaren 2002.

Isolering av illegalt
införda hästar
Två hästar har vid olika tillfällen
förts in i Sverige från Italien av
samma transportör. Båda häs-
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Månadens Epiztel 
Fisksjukdomen VHS har upptäckts i Sverige på en fiskodling, men man har inte kunnat se
något samband med smittan i Finland. Vidare har Jordbruksverket beslutat att starta ett pro-
jekt (STUDS) som ska förbättra planeringen inför stora utbrott av epizootisjukdomar. Epizteln
rapporterar också om hur det under ett inspektionsbesök upptäcktes att nötkreatur och får
utfodrades med hundmat innehållande bland annat lammköttmjöl. Det är förbjudet att utfodra
idisslare med foder som innehåller idisslarprotein. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är sammanställd av Gudrun Orava, SVA, 018-67 40 00.

Regnbåge med VHS-infektion. Den typiska obduktionsbilden visar blödningar i inre
organ som simblåsa och fettväv. Foto: Bengt Ekberg.



tarna saknade hälsointyg. Detta
upptäcktes vid en stickprovskon-
troll på uppdrag av Jordbruks-
verket. Hästarna är för närva-
rande isolerade.

Förslag till nya import-
regler för animaliska
produkter
Med anledning av det stora
utbrottet av mul- och klövsjuka i
Storbritannien 2001, förekom-
mer det diskussioner inom EU-
kommissionen att ändra regler-
na för privatpersoner vid införsel
av animaliska produkter från
tredje land. Förslaget har tagits
upp på Ständiga kommittén för
livsmedelskedjan och djurhälsa,
sektion djurhälsa den 2–3 juli,
men inget beslut har ännu fat-
tats. Förslaget innebär att det är
förbjudet för resenärer från tred-
je land att ta med sig kött, kött-
produkter, mjölk, mjölkproduk-
ter m m. Undantag föreslås för
vissa animaliska produkter, upp
till ett kg per resenär, såsom pul-
vermjölk för spädbarn, barnmat,
specialmat av medicinska orsa-
ker, honung och sniglar.

Får och kor utfodrade
med hundfoder
Under ett inspektionsbesök i en
mindre besättning med flera
djurslag upptäcktes att nötkrea-
tur och får utfodrades med hund-
mat innehållande bland annat
lammköttmjöl. Det är förbjudet
att utfodra idisslare med foder
som innehåller idisslarprotein.

Jordbruksverket sände en
distriktsveterinär till gården för
att göra en smittskyddsutred-
ning. På gården fanns flera nöt-
kreatur av köttras samt får. Nöt-
kreaturen slaktades och på de
djur som var över 24 månader
togs prov för TSE-snabbtest.
Samtliga tester visade negativt
resultat. 

För övrigt beslutade Jord-
bruksverket att alla får i besätt-
ningen skulle avlivas och att alla
får över 18 månader skulle prov-
tas med TSE-snabbtest.

Zoonosrapporten klar
Zoonosrapporteringen enligt
EUs regelverk har pågått sedan

1997. Den årliga rapporten inne-
håller uppgifter rörande före-
komst och övervakning av olika
zoonotiska smittämnen hos
foder, djur, livsmedel och männi-
ska. Zoonoscenter vid SVA sam-
manställer rapporten i samarbe-
te med Smittskyddsinstitutet,
Jordbruksverket och Livsmedels-
verket.

För 2001 rapporteras bland
annat en ökning av antalet rap-
porterade salmonellapositiva 
livsmedelsprov men en fortsatt
mycket låg förekomst av salmo-
nella och verotoxinproducerande

Escherichia coli hos djur. Antalet
campylobacterfall hos människa
fortsätter att öka (där även de
inhemska fallen har ökat under
de senaste två åren).

Av rapporten framgår det
också att Sverige har ett mycket
gott läge när det gäller förekomst
av Salmonella och andra zoono-
tiska smittämnen hos djur. Före-
komsten av antibiotikaresistenta
salmonellastammar hos djur är
mycket låg.

300 rävar har undersökts avse-
ende rävens dvärgbandmask
(Echinococcus multilocularis).
Ingen av de undersökta rävarna
var infekterad (parasiten finns
för närvarande inte i Sverige
men har påvisats i Danmark).
Samtliga rapporterade fall hos
människa (åtta fall 2001) var
smittade utomlands. Den full-
ständiga rapporten "Trends and
sources of zoonotic infections
recorded in Sweden during 2001"
är på engelska och finns tillgäng-
lig på www.sva.se.
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Växjö Djurskyddsförening utlyser härmed

År 2002
DJURSKYDDSSTIPENDIUM

på 50 000 kronor
Stipendiet kan sökas av dem, som på ena eller andra sättet, främjar

djurskyddet – främst forskare, men även författare, journalister, veteri-
närer, organisationer eller privatpersoner.

Stipendiet kan delas av flera sökande. Sökande med anknytning till
Kronobergs län har företräde. Även andra är lika välkomna med sina
ansökningar. Bifoga en projektbeskrivning!

Det förutsätts att stipendiaten/erna inom ett år efter mottagandet av
stipendiet avlägger en skriftlig rapport om
hur pengarna har använts. 

Frågor kring stipendiet kan ställas till
sekr. Harry Karlsson, tel 0470-86 000 
(ank. 316).

Sänd er ansökan till Växjö djurskyddsför-
ening, c/o sekr Harry Karlsson, Länsstyrel-
sen, 351 86 VÄXJÖ, senast den 16 sept.
2002.

Märk kuvertet ”Djurskyddsstipendium”.

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootologjour är 018-67 40 01.
Detta nummer kan enbart
användas då SVA:s växel är
stängd, dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren ger
råd och hjälp till veterinärer vid
misstanke om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna råd kan
inte ges på detta nummer.
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Att kursen Djurskydd på slakteri
blev av är tjänstemannen Arne
Edholms, Svenska kommunför-
bundet, förtjänst. Han är biolog
och ansvarig för frågor om 
miljö-, hälso- och djurskydd på
kommunförbundet, vilket bland
annat innebär att han arbetar
med fortbildning av kommuner-
nas miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer. I höstas när han såg
de avslöjande reportagen på tv
om missförhållanden på ett par
av landets slakterier insåg han
att det fanns ett, som han
bedömde, stort behov av en kurs
om djurskydd specifikt inriktad
på slakterier. 

Begränsat deltagarantal
I samarbete med Swedish Meats
och Jordbruksverkets djur-
skyddsenhet sattes kurspro-
grammet ihop och två kurstillfäl-

len beslutades, ett i Kristianstad
och ett i Skara. Deltagarantalet
maximerades till arton personer
per kurs, vilket snabbt fullteck-
nades. 

Livsmedelsverket fick endast
av platsskäl utse ett par tre del-
tagande besiktningsveterinärer
per kurstillfälle, resten av plat-
serna var vikta för djurskyddsin-
spektörer från landets kommu-
ner. 

Svensk Veterinärtidnings ut-
sända fanns på plats i Skara där
besiktningsveterinärerna Kalle
Hammarberg, som arbetar vid
Delsbo slakteri AB, Ulf Kyldén,
stationerad vid Dalsjöfors slakte-
ri, och Göran Thelosius, Skövde
slakteri, deltog. Med fanns också
överveterinär Leif Skarhed som
arbetar vid slakteriet i Skara.

Livliga diskussioner
Under genomgången av lagstift-
ningen och de allmänna råden
fördes stundtals livliga diskus-
sioner, bland annat om hur
lagstiftning och verklighet går
ihop och hur detaljerad en lag-
text bör vara för att varken bli
för luddig eller för detaljrik.
Sissel Brenna, veterinärinspek-
tör på Jordbruksverkets djur-
skyddsenhet, ledde den grundli-
ga genomgången. 

I avsnittet Bedövningsmetoder
diskuterades bland annat hur
det ska gå till rent praktiskt att
inspektera koldioxidschaktet
medan det är i drift. Någon påpe-
kade att det kan bli problem
framför allt på nya anläggningar
med stora korgar eftersom det
läcker ut gas. 

Belysning i
koldioxidschakten
Senast den 1 januari 2003 ska
koldioxidschaktets övre del vara
försedd med belysning vilket
kommer att innebära att vissa
slakterier måste bygga om sina
boxar.

Sissel Brenna berättade att
Jordbruksverket fått in ett antal
dispensansökningar med anled-

488 2002, Volym 54, Nr 10

Historisk kurs om djurskydd på slakteri
En kurs som helt och hållet ägnas åt djurskydd på slakteri
måste betraktas som en smått historisk händelse. I slutet av
maj i år hölls en sådan för besiktningsveterinärer och
djurskyddsinspektörer på två orter i landet. Svensk
Veterinärtidning fanns på plats på kursen i Skara. 

En stor del av tiden ägnades åt genomgång av aktuell
lagstiftning som bland annat gör besiktningsveterinärerna
anmälningsskyldiga vid överträdelser av djurskyddslagen.

Arne Edholm, svenska kommunförbun-
det, är mannen bakom idén att arrange-
ra en kurs i djurskydd specifikt inriktad
på slakterier. Foto: Karin Åström Bengts-
son.

Kurserna hölls vid Swedish Meats anläggningar. I Skara ligger slakteriet ett stenkast
från centrum. Foto: Karin Åström Bengtsson.



ning av detta, bland annat från
fågelslakterier, men att inga dis-
penser var givna ännu.

Skador under transport
När det gällde transporten av
djur till slakterier efterlyste
besiktningsveterinär Ulf Kyldén
förslag på åtgärder mot proble-

met med stora blödningar runt
sittbensknölen hos nötdjur.

– Det är blödningar som ibland
är trettio centimeter i diameter
och som troligen orsakar djuren
stort lidande. De uppstår när
djuren tar stöd mot väggen i
transporten för att hålla balan-
sen i till exempel kurvor. Sådana

blödningar skulle aldrig tolere-
ras om de uppstod i något annat
sammanhang, sa Ulf Kyldén. 

Han fick medhåll att det är ett
problem som borde utredas.

Elpådrivare
Enligt Sissel Brenna handlar
nästan nittio procent av de sam-
tal som jordbruksverkets djur-
skyddsenhet tar emot från all-
mänheten och som rör slakt om
elektrisk pådrivning. Lagen
säger att elpådrivare endast är
tillåtna i undantagsfall exempel-
vis för att driva någon enstaka
tjur eller galt. 

– Om elpådrivaren regelmäs-
sigt måste användas för att verk-
samheten ska fungera så kan
man inte räkna det som undan-
tag, sa hon.

Ulf Kyldén, som var mycket
aktiv i diskussionerna under
hela kursen, efterlyste forskning
om elpådrivarnas faktiska effekt
på djuren eftersom han anser att
all lagstiftning borde grunda sig
på fakta.
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Sissel Brenna t v, veterinärinspektör på Jordbruksverkets djurskyddsenhet, ledde
genomgången av aktuell lagstiftning. Anne Algers föreläste med utgångspunkt från sitt
tvärvetenskapliga utbildningsprogram på CD-rom. Karin Jonsson t h är veterinär och
nyligen anställd på Swedish Meats som koncernens djuromsorgschef. 

Föreläsningar varvades med grupparbeten. Här är uppgiften att med utgångspunkt från bilder på vanskötta djur ta ställning till vilka
åtgärder som bör vidtas. Fr v Fredrik Schelp, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Skövde kommun, Barbro Olofsson, djurskyddsinspek-
tör, Skara kommun, Kalle Hammarberg, besiktningsveterinär, Delsbo slakteri, Ulf Kyldén, besiktningsveterinär, Dalsjöfors slakteri och
Erika Johansson, miljöinspektör, Luleå kommun.



– Jag är inte för elpådrivare
men jag tycker att ett beslut om
förbud borde föregås av en
ordentlig undersökning och
forskning. Lika väl som man
forskar på stallinredningar
måste man kunna göra det på
elpådrivare, sa han.

”Lag påskyndar
utvecklingen”
Sissel Brenna försvarade dock
beslutet. Hon menade att de
slakterier där personalen regel-
mässigt tvingas använda elpå-
drivare för att djuren ska röra
sig framåt måste vidta åtgärder
som till exempel att bygga om
drivgången och att den här lag-
texten skyndar på utvecklingen i
den riktningen.

Att strö eller inte …
Att djur som stallas upp över
natten enligt lagen ska ha till-
gång till ”lämpligt strö i erforder-
lig mängd” visade sig vara något
som flera slakterier inte lever

upp till. Formuleringen ”erfor-
derlig mängd” uppfattades också
av vissa som alltför luddig. Slak-
teriet i Skara, som sedan

ombyggnaden för ett par år
sedan ofta framhållits som ett
föredöme, använder inte strö i
svinstallet. 

Slakteriets överveterinär Leif
Skarhed menade att man kom-
mit fram till att det inte var möj-
ligt att hantera strö i svinstallets
boxar, bland annat för att utfod-
ringen sker på golvet men också
för att det skulle krävas mer per-
sonal. Hans argument möttes
med skepsis och misstro av
många. 

Expertgrupp ska utreda
En expertgrupp ska studera fyra
inslag i slakthanteringen med
avseende på djuromsorgen:
bedövningstid, strö, elpådrivare
och bullernivå. Gruppen består
av veterinärerna Bo Algers, pro-
fessor i husdjurshygien vid SLU i
Skara, Anders Forslid, vid avdel-
ningen för försöksdjursveten-
skap vid Lunds universitet, Åke
Rutegård, VD i Köttbranschens
riksförbund, samt Pia Larsson,
kvalitetsansvarig på Swedish
Meats, och Leif Christensen från
slakteriernas forskningsinstitut i
Danmark. 

Stallbesök
Senare under rundvandringen i
stallarna förklarade slakteriets
platschef Ingvar Carlsson att
Swedish Meats beslutat att
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I Skara är drivsyste-
met mekaniskt. En
mekanisk port föser
sakta grisarna
framåt. Fast alla föl-
jer inte strömmen...
Foto: Karin Åström
Bengtsson.

Om det inte finns personal som kan mjölka korna måste man, enligt lagen, se till att de
inte får vänta i slaktstallet längre än de maximala tolv timmarna.



avvakta expertgruppens beslut.
Till dess får grisarna som slaktas
i Skara, cirka 10 000 djur per
vecka, hålla tillgodo med betong-
golven.

– Vi har gjort bedömningen att
de mår bra utan strö, förklarade
Ingvar Carlsson.

Sociala avstånd
Enligt lagen ska djuren till-
bringa tiden i slakteriets stallar
på det sätt som de är vana vid att
bli uppstallade på. Man binder
till exempel inte kor som gått i
lösdrift och blandning av besätt-
ningar är inte lämpligt. 

Kalle Hammarberg påpekade
att det långt ifrån är någon
garanti för att kor som kommer
från samma besättningar och
som gått i lösdrift tillsammans
formar en harmonisk grupp på
slakteriet. 

– Det beror på att de sociala
avstånden mellan djuren blir
helt annorlunda i boxen i slakte-
riet där ytorna är mindre. Hur
långt bort den som står lägst i
rang än försöker dra sig från de
andra så räcker utrymmet inte
till. Hon kommer ändå innanför
det sociala avstånd som gäller för
undvikande av aggressivitet
inom gruppen, förklarade han.

En lösning kan vara enbox-
system, något som införts i
Skara.

”Högmjölkande kor ska
mjölkas”
Enligt lagen får endast lågmjöl-
kande kor stallas upp utan att
mjölkas. Högmjölkande djur ska
mjölkas var tolfte timme. I Skara
mjölkas inga kor men man tar
emot alla, såväl hög- som låg-
mjölkande. Det framkom att det
inträffar att högmjölkande kor
fått vänta i tjugofyra timmar
utan att bli mjölkade. Även detta
försvarade Leif Skarhed med att
det inte finns personal som kan
sköta mjölkningen. Protester
utbröt. Om det inte finns perso-
nal som kan mjölka korna måste
man, enligt lagen, se till att de
inte får vänta längre än de
lagstiftade maximala tolv tim-
marna. 

En djurskyddsinspektör från
Linköping berättade att slakteri-

et i hennes kommun löst proble-
met med logistik så att mjölkkor
inte tas emot sent på dagen.

Tvärvetenskapligt
undervisningsprogram
Husdjursagronomen Anne
Algers, universitetsadjunkt vid
SLU i Skara, höll en kort föreläs-
ning med utgångspunkt från ett
tvärvetenskapligt undervisnings-
program om slakthantering av
svin som hon tagit fram. Materi-
alet är en sammanställning av
den forskning som finns om
slakthantering och presenteras
på CD-romskiva. 

Programmet innehåller bland
annat en mängd videoupptag-
ningar på slaktsvin i olika till-
stånd och situationer. Kursdelta-
garna i Skara fick ta ställning till
de olika situationerna och disku-
tera hur de skulle ha agerat.
Pedagogiskt och bra tyckte de
flesta. 

Utbildningsprogrammet är
nytt och som lämpliga målgrup-

per har Anne Algers i första
hand tänkt sig veterinärer, hus-
djurs- och livsmedelsagronomer,
kommunens djurskyddsinspek-
törer samt anställda vid levan-
dedjurshanteringen på slakterier
och slakteriernas kvalitetsansva-
riga.

”Stora möjligheter förbätt-
ra djurskyddet”
Anne Algers tyckte för övrigt att
det var mycket glädjande att det
numera hålls en kurs med nam-
net djurskydd på slakterier.

– Det är med stor glädje som
jag konstaterar att djurskydd på
slaktdagen igen är i fokus. Vi har
just nu möjligheten att kombine-
ra kompetenshöjande åtgärder
med ändrade tekniska förutsätt-
ningar och en ökad transparens
på slakterierna. Jag är övertygad
om att detta kommer att utveck-
la slaktyrkets status och förbätt-
ra djurskyddet de sista timmar-
na innan slakt, sa hon.
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Ett besök i stallarna ingick i kursen. För Kalle Hammarberg blev det samtidigt ett åter-
besök av en gammal arbetsplats. Platschefen Ingvar Carlsson berättade stolt om anlägg-
ningen. Foto: Karin Åström Bengtsson.

Faktaruta
Besiktningsveterinärens roll har ändrats:

Alla veterinärer har sedan den 15 april 2002 skyldighet att anmäla till
kommunen om missförhållanden i djurskyddet inte rättas till.

Föreslagna ändringar i djurskyddslagstiftningen och djurskydds-
förordningen:
– Om djur utsätts för eller kan antas utsättas för lidande kan besikt-

ningsveterinären stoppa slakten eller besluta om omedelbar avliv-
ning.

– SJV får meddela föreskrifter om besiktningsveterinärens uppgifter 
från djurskyddssynpunkt. 

– Beslut som tas av besiktningsveterinären kan överklagas hos 
länsstyrelsen.



Swedish Meats
kvalitetsprogram
Deltagarna fick också en föreläs-
ning av Pia Larsson, kvalitetsan-
svarig på Swedish Meats, om
koncernens kvalitetsprogram.
Hon berättade att koncernled-
ningen direkt efter avslöjandena
i TV om missförhållanden på ett
par av slakteriets anläggningar
skrev in i kvalitetsprogrammet
att produktionshastigheten ald-
rig fick gå före god djuromsorg. 

– Den 21 september 2001 är ett
lika viktigt datum för Swedish
Meats som den 11 september var
för världen, sa Pia Larsson. 

På overheadprojektorn visade
hon en bild på koncernens VD
Peter Rasztar med hans medde-
lande till personalen: ”… ibland
sägs det, att arbetstempo och
stress gör, att djuren inte
behandlas rätt. Hos Swedish
Meats gäller, att brådska eller
stress aldrig får gå före djurom-
sorgen. Om någon skulle känna
sig pressad att välja mellan djur-

omsorg och tempo – då är det
djuromsorg som gäller.”

”Bra att byta erfarenheter”
Kalle Hammarberg var nöjd med
kursen. Han har nyligen börjat
jobba som besiktningsveterinär
efter cirka trettio år som
distriktsveterinär och fem år
som länsveterinär.

– Det är bra att blanda djur-
skyddsinspektörer och besikt-
ningsveterinärer. Vi behöver
utbyta erfarenheter och lära av
varandra.

– Båda grupperna har ett yrke
där bedömningsfrågor domine-
rar. Vi behöver sådana här till-
fällen att gå igenom reglerna för
hur vi ska bedöma i olika lägen,
sa han.

Den nya lagen förändrar inte
hans sätt att arbeta menar han,
men han tycker att det är bra att
besiktningsveterinärernas roll
har stärkts.

– Nu kan jag säga att jag begår
ett lagbrott om jag inte anmäler
och det kanske gör att de vidtar
åtgärder snabbare, säger han. 

”Bra för
kommunikationen”
Även Ulf Kyldén var positiv, inte
minst för att kursen var öppen
för både veterinärer och djur-
skyddsinspektörer. Ulf har arbe-
tat sjutton år som besiktningsve-
terinär vid slakteriet i Dalsjö-
fors. 

– Det är bra för kommunikatio-
nen mellan båda yrkesgrupper-
na. Under mina år vid Dalsjöfors

har jag inte haft särskilt mycket
kontakt med djurskyddsinspek-
törerna. De har faktiskt bara
varit ute ett par gånger på hela
tiden, säger han.

Om den stärkta lagstiftningen
säger han att det är positivt med
ett kraftfullare instrument men
att huvudsaken är att någon har
ansvaret.

– Eftersom vi är där varje dag
så är det vettigt att det är vi som
är ansvariga att anmäla. Det är
ju ingen annan utomstående som
har så kontinuerlig överblick
som besiktningsveterinärerna,
säger han.

En första chans
Ulf har hittills arbetat på det
viset att han ger slakteriet en
chans att rätta till brister innan
han rapporterar och så kommer
han att fortsätta jobba.

– Det kan till exempel vara så
att jag kontaktar djurägaren
med en skrivelse och förklarar
vilka brister jag vill påtala och
vad som kommer att hända om
vederbörande inte gör något åt
dem, säger han.

Ulf tycker att det återstår
mycket att göra innan han kan
känna sig nöjd med djurskyddet
inom slakteribranschen, inte
minst inom etologin.

– Det är bra att branschen öpp-
nas upp och att missförhållanden
uppmärksammas. Det är till en
del pressens förtjänst, säger han. 

Karin Åström Bengtsson
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Ulf Kyldén tyckte att kursen var bra, inte
minst utbytet med djurskyddsinspektörer-
na. Han efterlyser mer forskning om dju-
rens beteende och behov i slakthantering-
en. Foto: Karin Åström Bengtsson.

Klargörande
I Svensk Veterinärtidning nr 8-9/02 beskriver ett reportage den nya
organisationen för smådjurssjukvård (NOS) vid institutionen för kirurgi
och medicin, smådjur, SLU. Av reportaget framgår att Arbetsmiljö-
verket genomfört inspektioner på arbetsplatsen och ställt krav på för-
bättringar. Det står också att Arbetsmiljöverket nu godkänt institutio-
nen, vilket Ingrid Blomquist, handläggare på Arbetsmiljöverket, demen-
terar. 

– Vi godkänner aldrig en arbetsplats arbetsmiljömässigt eftersom för-
hållandena kan ändra sig från dag till dag, säger hon. Däremot tycker
vi att institutionen kommit igång bra med att åtgärda sina problem. Just
nu finns krav från verket på att utreda orsakerna till överkänslighetsre-
aktioner mot kemikalier hos personalen. Institutionen ska redovisa vid-
tagna åtgärder för Arbetsmiljöverket senast den 30 augusti 2002.

Johan Beck-Friis



Sedan en generell antibiotikapo-
licy antagits av Sveriges Veteri-
närförbunds fullmäktige 2000
beslöt SVS-kollegiet att fortsätta
det påbörjade policyarbetet och
också arbeta fram djurslagsvisa
regler. Tre arbetsgrupper tillsat-
tes, en för smådjur, en för häst
och en för produktionsdjur. Då
kostnaden för dessa grupper
översteg SVS ekonomiska resur-
ser togs grupperna över av för-
bundsstyrelsen.

Hund- och kattgruppen
först
Först ut med ett färdigt förslag
till antibiotikapolicy är arbets-
gruppen för hund och katt. Kolle-
giet hade initialt också bett
denna grupp titta på rekommen-
dationer för exotiska sällskaps-
djur, men detta visade sig inte
vara möjligt för gruppen att
genomföra. Under arbetet med
dokumentet har följande perso-
ner deltagit: Kerstin Bergvall,
Henrik Bohlin, Christina Greko,
Astrid Hoppe, Carina Ingvast
Larsson, Tina Mannerfelt, Kri-
stina Odensvik och Margareta
Wellander.

Gruppen har gjort ett enormt
arbete och presenterat ett impo-
nerande policydokument som
närmast har formen av en hand-
bok. Policyn är tänkt att använ-
das som en vägledning vid val av
behandling och syftet är att opti-
mera behandlingen med antibio-
tika så att resistensutveckling
och andra oönskade sidoeffekter
minimeras. Policyn ska kunna
användas både av kliniskt verk-
samma veterinärer och i under-
visningssyfte samt kan även an-
vändas som en uppslagsbok för
att få information om olika typer
av antibiotika och deras egen-
skaper.

Förslaget på remiss
Detta förslag har nu gått på en
sedvanlig remissrunda till samt-
liga berörda sektioner och delför-
eningar. De kommentarer, för-
slag och korrigeringar som
inkom har också behandlats av
arbetsgruppen och i förekom-
mande fall infogats i texten. Vid
det senaste mötet i förbundets
styrelse och SVS kollegium den
12–13 juni beslöts att dokumen-
tet nu skall presenteras på full-

mäktigemötet i oktober för att
fullmäktige då förhoppningsvis
ska anta detta som Sveriges
Veterinärförbunds officiella poli-
cy för antibiotikabehandling av
hund och katt.

Förhandsgranskning 
möjlig
Denna policy kommer inte att
läggas ut på förbundets hemsida
innan den antagits av fullmäkti-
ge, men den som eventuellt är
intresserad av att studera texten
innan dess ombeds att kontakta
veterinärförbundets kansli.

Christina Arosenius
generalsekreterare, SVS
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Ny antibiotikapolicy för hund- och
kattsjukvård
Veterinärförbundet fortsätter arbetet med att utarbeta
övergripande regler för användning av antibiotika till olika
djurslag. Längst har arbetet kommit med en antibiotikapolicy
för hund- och kattsjukvård, vilken förbundet räknar med att
kunna presentera under höstens fullmäktigemöte. 

Den nya antibiotika-
policyn är tänkt att
användas som en
vägledning vid val av
behandling. Syftet är
att optimera antibio-
tikaanvändningen så
att resistensutveck-
ling och andra oöns-
kade sidoeffekter
minimeras.



En mycket stor del av det
underskott som Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU) drabbats
av, är betingad av ökade lokalhy-
ror som i princip staten tar av

staten. De statliga anslagen till
universitetet för undervisning
och fri forskning (pilotstudier
ännu ej mogna för extern finansi-
ering) urholkas alltmer på grund
av att universitetet måste betala
in ett ökande belopp för mark-
nadsanpassad lokalhyra (för när-
varande 1 200 kr/m2 och år) till
den statligt ägda, vinstdrivande
fastighetskoncernen "Akademis-
ka Hus". Detta innebär, att en
stor del av det statliga anslaget
återgår till staten i form av lokal-
hyror. 

Lokalytorna skall minskas
Vad gör nu SLUs ledning åt
detta förhållande? En analys för
att få en överblick över den hor-
ribla situationen, där Staten ger
och Staten tar? Åh nej! 

Istället föreslår man att lokal-
ytorna skall minskas, för att
hyreskostnaden skall bli lägre.
Denna inskränkning av lokaler-
na skall åstadkommas genom
stor omorganisation, där Hus-
djursvetenskapligt Centrum och
Kliniskt Centrum (KC) med djur-
sjukhus slås samman till ett nytt
så kallat "Djurens Hus". Detta
medför omfattande rivningar och
ombyggnader. Om de sannolikt
stora kostnaderna för detta
ombyggnadsarbete räknas som
"investering" och slås ut på flera
år, märks de inte så mycket i den

ekonomiska redovisningen, dvs
på papperet. Men pengarna
måste ju tas någonstans ifrån
och tära på, eller överstiga, even-
tuell "vinst" av hyresminskning. 

Drabbar stordjursinstitu-
tioner värst
Enligt förslaget tänker man riva
vissa av de för aktuell verksam-
het välplanerade, efter antalet
studenter och forskningsbehov
välavvägda och fortfarande
mycket välfungerande, endast
25-åriga lokaler, som uppfördes
1976 vid förflyttningen av Vete-
rinärhögskolan från Stockholm.

Lokalyteminskningen drabbar
givetvis värst stordjursinstitutio-
ner med utrymmeskrävande kli-
nisk undervisning och klinisk
forskning. Dessa båda verksam-
heter bygger på en omfattan-
de djursjukvård med krav på
bland annat undersöknings- och
behandlingsutrymmen, speciel-

la operationssalar, sterilcentral,
uppvakningsboxar, uppstall-
ningsmöjligheter för patienter,
övningsdjur och försöksdjur.
Stora utrymmen krävs även för
studenternas handledda manuel-
la färdighetsträning på dessa
djurslag. Den sker etappvis bland
annat i form av övningsoperatio-
ner, enkla men nödvändiga och
utrymmeskrävande. 

Ombyggnadsförslaget lär inne-
bära att huskroppen med kirur-
giska hästkliniken helt rivs och
en starkt förenklad och förmins-
kad operationsavdelning för stor-
djur istället byggs upp på medi-
cinska kliniken. Vid platsen för
den rivna byggnaden skall istäl-
let en storslagen arkitekt-ritad
entré uppföras, vilken väl knap-
past be-hövs, om lokalerna
innanför inte har motsvarande
kvalitet. 

Ledningen för SLU verkar inte
bekymra sig beträffande lokal-
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Angående underskott och omorganisation
vid SLU
I besparingssyfte vill SLU slå samman den hästkirurgiska och den hästmedicinska avdelning-
en till samma korridor på Klinikcentrum i Uppsala. Insändaren är kritisk mot denna och
liknande kortsiktiga lokallösningar för att sanera den veterinärmedicinska fakultetens
ekonomi. Det som krävs för att förhindra kostsamma och destruktiva ombyggnationer är en
förändring av den egendomliga hyreskonstruktion som föreligger mellan SLU och staten,
konstaterar hon.

Lokalyteminskningen drabbar värst stordjursinstitutioner med utrymmeskrävande kli-
nisk undervisning och klinisk forskning. Foto: Mats Gerentz.



yteminskningens negativa effekt
på Veterinärmedicinska fakulte-
tens undervisningsmål, dvs ny-
utexaminerade veterinärer. Des-
sa är direkt lagligen berättigade
(legitimerade) att självständigt
utöva veterinäryrket med kun-
skap nog att bland annat kunna
följa djurskyddslagen, alltså i sin
verksamhet inte plåga djur i onö-
dan.

Studenterna skuffas
undan
Nu kanske det minskade utrym-
met för studentundervisningen
inte spelar så stor roll, eftersom
allt fler av lärarna och djur-
sjukvårdarna kommer att
undandras undervisning och
forskning för att allt längre tid
sitta på möten inom de planera-
de nya storinstitutionerna. Det
gäller ju för befattningshavarna
att ständigt vara insatta i de
olika verksamhetsområden som
kommer att ligga inom den egna
utvidgade institutionen. Detta är
nödvändigt för att kunna för-
hindra att beslut, av förenklings-
skäl, fattas över deras huvuden,
utan att de får möjlighet att
påverka sin situation eller för-
svara det egna ämnets utveck-
ling. 

Studenterna kan skuffas un-
dan till auskultationsundervis-
ning på de allt färre patienterna

utan att som hittills få aktivt del-
taga i djursjukvården, som vid
SLU bedrivs just för utbildnin-
gens skull. Studenterna får även
mindre möjlighet att delta i
manuell färdighetsträning på
övningsdjur, dvs en träning som
de inte kan få någon annanstans.
Det blir ju enklast så för alla par-
ter, inte minst för kliniska lärare
och djursjukvårdare, som hittills
haft en mycket tung undervis-
ningsbörda. Studenterna är 
dessutom faktiskt i vägen och
försinkar djursjukvården, så den
inte kan gå med vinst. Om man
sen, som är föreslaget, utökar
antalet studerande från 75 till
100, kan de dyka upp på klini-
kerna bara ibland och då behöver
de ju inte så mycket utrymme.

Brister i den kliniska utbild-

ningen och manuella färdighets-
träningen under grundutbild-
ningen kan ersättas genom kom-
pletterande vidareutbildning så
att kraven för veterinärlegitima-
tion uppfylls, men det blir en
dyrbar historia förstås.

Genomförs den föreslagna
ombyggnaden kommer även
utrymmena för den kliniska
forskningen att drastiskt mins-
ka, varför man inte längre behö-
ver bedriva sådan dyrbar verk-
samhet. 

Slutord
KCs väl fungerande och inte
särskilt gamla lokaler skulle lätt
och utan större kostnader kunna
anpassas till de eventuella för-
ändringar av verksamheterna
som skett under senare år, och
effektivt utnyttjas. Det enda som
krävs för att förhindra kostsam-
ma och destruktiva ombyggna-
tioner, är en förändring av den
egendomliga hyreskonstruktion
som föreligger mellan SLU och
staten (Akademiska Hus). Den
är så komplicerad att den är
ofattbar för de flesta inblandade,
kanske för alla?

Till skillnad mot Byggnadssty-
relsen, som på sin tid utan vinst-
intressen fyllde sin uppgift att
förvalta universitets- och hög-
skolelokaler så att dess nyttjare
helt kunde ägna sig åt sin upp-
gift, synes "Akademiska Hus" ha
en affärsidé och en vision som
saknar verklighetsanknytning,
och dess reella mål vara att
rationalisera bort universiteten.

Berit Funkquist
professor emerita, Uppsala
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De minskade ytorna innebär att studenterna kan skuffas undan utan att som hittills få
delta aktivt i djursjukvården, som vid SLU bedrivs just för utbildningens skull, påpekar
insändaren. Foto: Mats Gerentz.



Tack Mats Scharin för din insän-
dare i SVT nr 7/02. Det är klart
att vi inte ska luta oss tillbaka
och vara nöjda med våra löner. 

Som du så riktigt påpekar har
veterinärförbundet ett stort
ansvar att driva lönekraven.
Tyvärr förhandlar inte SVF
direkt för alla medlemmar (en
situation som vi vill utreda när-
mare eftersom den upplevs som
ett stort problem av många).
Därför måste vi veterinärer själ-
va också, precis som du säger i
din insändare, våga vara tuffare
i löneförhandlingar. Eftersom
det verkar vara brist på veteri-
närer borde vi ha ett utmärkt
utgångsläge i förhandlingarna,
förutsatt att vi alla står på oss.

Vem sätter priset?
Förbundsjuristen Anders Lef-
rells formulering (replik i SVT nr
7/02) om att "kunden sätter pri-
set" stämmer kanske inte riktigt,
i så fall hade allt vi köper i buti-
kerna varit betydligt billigare.
Det är däremot riktigt att priset
inte kan bli hur högt som helst,
för då vill ingen köpa varan. Dit
har vi dock långt när det gäller
veterinärlönerna. Det är klart
att vi måste våga testa hur
mycket våra "kunder" (arbetsgi-
vare/djurägare etc) egentligen är
beredda att betala för våra tjäns-
ter.

Läkarlönerna
Att jämföra oss med läkarna lig-
ger nära till hands, men ger möj-
ligen upphov till än mer frustra-
tion. Läkarkåren kan efter en
lika lång utbildning som vår se
fram mot en betald utbild-

ningstjänstgöring i form av AT
och därefter högre löner än våra.
"Ni kan avliva era patienter om
behandlingen inte funkar", säger
de. "Ni kan fråga era patienter
var de har ont", säger vi. Vems
jobb som är värt mest pengar är
omöjligt att svara på och är
kanske inte ens intressant.

Vem driver frågan?
Vi ska ha så höga löner som våra
"kunder" är beredda att betala,
inte så låga löner som de är villi-
ga att betala. Men vem ska se till
att vi får det? Ja, givetvis ska
fackförbundet idogt sträva efter

detta. Därmed inte sagt att man
ska stranda alla förhandlingar,
det ger möjligen tillfällig utdel-
ning men kanske inte långsiktigt
positiva effekter. SVF bör ha en
långsiktig strategi vad gäller
medlemmarnas löner. Som ett
steg i denna riktning har styrel-
sen tillsatt ett löneutskott för att
arbeta fram en lönepolicy. Det är
ingen lösning, men en början till
en mer aktiv lönepolitik från
SVFs sida. Men, som Mats
Scharin så riktigt påpekade, vi
veterinärer måste också själva
aktivera oss. Priskrig, vare sig
det gäller löner eller arvoden,
skadar oss alla. Kompetens
måste vara det enda konkurrens-
medel vi kan tillåta oss kolleger
emellan. En bra ersättning för
vårt arbete ska vi alla ha!

Susanna Sternberg
ledamot i förbundsstyrelsen
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Hur hög är en lön – igen...
Med anledning av en insändare och en replik i SVT 7/02, vill
en av ledamöterna i veterinärförbundets styrelse här utveck-
la sina och styrelsens tankar om veterinär löneutveckling.
Förbundet ska arbeta för att medlemmarna får så höga
löner som "kunderna" är beredda att betala, inte så låga
löner som de är villiga att betala, slår hon fast.



Dag!
I SVT nr 8-9/02 kritiserar Du, i
"Ordföranden reflekterar", PVFs
medlemsutskick, som finns att
läsa på http://www.legvet.com. I
svepande formuleringar påstår

du att det som står i utskicket
inte är sant och använder ett för
Svensk Veterinärtidning troligen
rekordstort antal invektiv per
spaltmillimeter (t ex överdrivna
argument, grundlösa beskyll-
ningar, orättvis svartmålning,
dåligt underbyggda rykten, hör-
sägen från en enstaka källa, paj-
kastning, argumenten måste
vara relevanta och inte minst
sanna etc). 

Det är naturligtvis en själv-
klarhet att exakt tala om vad
man anser vara osant när man
går till ett så hårt angrepp som
Du gör. Vi anser också att det
borde ha varit en självklarhet att
vi fått tillfälle att bemöta
angreppet i samma nummer av
SVT, speciellt när det då var ett
ovanligt långt uppehåll till nästa
utgivning av tidningen. Vi tar
oss därför friheten att tro att det

var planerat att vi inte skulle ges
tillfälle att svara förrän nu. Hade
Du tid att skriva Din artikel så
hade vi också hunnit skriva vårt
svar och i tidningen hade det
säkerligen funnits plats.

Vad är osant?
Till själva sakfrågan: Vad är det
som är osant i vårt utskick? Det
som tydligen är känsligast för
SVFs styrelse är stycket "Delta-
gande i styrelsesammanträden".
Där står att läsa följande:

"...I detta sammanhang kan
nämnas att PVF under våren
2001 tog kontakt med SVFs ord-
förande och bad om att få delta i
det styrelsesammanträde då man
behandlade remissen om en ny
tillsynsmyndighet. PVF har ald-
rig tidigare framfört ett sådant
önskemål, men med tanke på den
stora betydelse remissvaret skulle
kunna få, ansåg vi att det var
lämpligt att närvara. Ordförande
meddelade att en representant för
PVF var välkommen att närvara
under hela styrelsesammanträ-
det. PVFs vice ordförande Mikael
Fälth tog ledigt en dag från arbe-
tet och reste till Stockholm på
kvällen före sammanträdet. Sent
denna kväll meddelade SVFs
ordförande att man under kväl-

lens styrelsesammanträde beslu-
tat att Fälth inte skulle få delta
på nästkommande dags styrelse-
sammanträde vilket man ur-
sprungligen hade lovat. Fälth
skulle däremot få tillfälle att
under en timme före sammanträ-
dets början få möjlighet att fram-
föra PVFs synpunkter på remis-
sen till de styrelseledamöter som
önskade lyssna. Fälth infann sig
på förbundet kl. 8 på morgonen.
Tre styrelseledamöter, (Anders
Forslid, Ilmars Dreimanis och
Karin Pettersson), valde att inte
lyssna på PVFs synpunkter utan
satt i stället i ett angränsande
rum och drack kaffe."

Neutralitetsskäl uppges
som orsak
Vi vet att många medlemmar
har reagerat kraftigt över hur
SVFs styrelse behandlade PVFs
representant trots löftet om att
få delta i styrelsesammanträdet
och att det antagligen är dessa
rektioner som drivit Dig till att
skriva artikeln.

I den skriftväxling mellan SVF
och PVF som uppstått efter det
att Din artikel publicerades på
SVFs hemsida kan följande rela-
teras: 

Forslid och Pettersson medde-
lar till Dig att det var av neutra-
litetsskäl som man avstod från
att lyssna. Ingen annan delföre-
ning skulle ju få samma möjlig-
het att framföra sina synpunkter
vid detta styrelsemöte. Dreima-
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Öppet brev till Dag Hultefors
Med anledning av ordförandereflektionen i Svensk
Veterinärtidning nr 8-9/02, vill styrelsen i Privatpraktiserande
veterinärers förening (PVF) här framföra kritik mot SVF-ord-
förandens synpunkter. 



nis har så vitt vi känner till inte
meddelat något skäl till att han
inte deltog.

Pettersson skriver också att
PVF har en representant i styrel-
sen vilket är felaktigt. PVF har
inte någon av föreningen sank-
tionerad representant i SVFs
styrelse. PVFs styrelse anser att
det är allvarligt att Pettersson är
okunnig om detta förhållande.
Samtidigt bör det påpekas att
DVFs ordförande suttit i SVFs
styrelse under två mandatperio-
der samtidigt som PVF saknat
ovan nämnda representation.
Inom parentes bör det också
påpekas att nuvarande chefen
för DVO under samma period,
innan han blev chef, ingick i sty-
relsen.

Antipati mot PVFs
åsikter?

Vi kan alltså konstatera att två
styrelseledamöter nu uppger att
det var av neutralitetsskäl som
en styrelserepresentant för en
delförening nekades delta vid
förbundsstyrelsens föredragning
av ett enskilt ärende av stor vikt
för föreningen. 

Vi kan konstatera att två av de
tre omnämnda personerna upp-
ger neutralitetsskäl som orsak
till att man över huvud taget inte
ville lyssna på delföreningens
representant trots att dennes
föredragning inte skedde inom
ramen för ett styrelsesamman-
träde. De har alltså gjort ett
aktivt val att inte delta vid före-
dragningen. De tre omnämnda
personerna är ombud valda på
sina personliga meriter, inte som
representanter för några sär-
intressen, och har därför att
ansvara för sina handlingar var-
för det inte kan anses vara orik-
tigt att nämna dem vid namn. Vi
vet också att några skäl till var-
för man uteblev aldrig tidigare
har angetts, inte ens när Du
efter sammanträdet hade tele-
fonkontakt med PVFs ordföran-
de och beklagade det inträffade.
Vi tar oss därför friheten att tro
att talet om neutralitetsskäl är
en efterhandskonstruktion och
att det verkliga skälet helt
enkelt är att man hyser en myck-
et stark antipati mot PVFs åsik-

4992002, Volym 54, Nr 10



ter om tillsyn och konkurrens
och att man ser som sin uppgift
att till varje pris försöka bibehål-
la den statliga DVO oförändrad. 

Dreimanis har under flera år
varit ordförande för de statliga
distriktsveterinärerna. Forslids
hustru är en hög operativ chef
inom DVO. Varken Dreimanis,
Forslid, Pettersson, eller någon
annan inom styrelsen, har såvitt
vi känner till vid något tillfälle
visat några som helst tveksam-
heter när DVO eller andra repre-
sentanter från Jordbruksverket
vid ett stort antal tillfällen öns-
kat att få närvara vid styrelse-
sammanträden.

Vi tar oss friheten att anta att
det måste betraktas som ytterst
ovanligt, om det över huvud
taget någonsin förekommit, att

en representant för en delföre-
ning nekats delta vid ett styrel-
semöte.

Storm i ett vattenglas
Vi i PVFs styrelse vill återigen
framhålla hur kränkta vi känner
oss av den behandling vår repre-
sentant fick utstå. Vi anser också
att det är fegt att försöka krypa
undan sitt ansvar genom att
anklaga oss för osanna påståen-
den och genom att hänvisa till
krystade efterhandskonstruktio-
ner.

Denna storm i ett vattenglas,
som rörts upp genom att SVFs
styrelse väljer att gå till angrepp
mot PVFs styrelse och anklaga
oss för att fara med osanning i
vårt noggrant genomarbetade
och väl förankrade medlemsut-

skick, är bara ytterligare en indi-
kation på att privatpraktiseran-
de veterinärer inte har någon
som helst nytta av att bidra med
medlemsavgifter till SVF.

PVFs Styrelse:
Per Arvidsson

Lars Audell
Madeleine Björk

Anneli Bjöersdorff
Mikael Fälth
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Bemötande av PVFs fron-
talangrepp
Jag vill börja med att hålla med
PVF-styrelsen. Diskussionen om
Mikael Fälths deltagande vid ett
förbundsstyrelsesammanträde

för snart ett och ett halvt år
sedan är en storm i ett vatten-
glas, eller som jag i ett svar till
Per Arvidsson tidigare i sommar
uttryckte det "en i sammanhang-
et ganska futtig fråga" (vilket
Per tillbakavisat). Däremot fin-
ner jag det självklart att för-
bundsstyrelsen bemötte det fron-
talangrepp som PVF riktade mot
styrelsen i medlemsutskicket i
maj.

De uttryck jag använde i förra
SVT-numrets "Ordföranden ref-
lekterar" för att beskriva delar
av utskickets innehåll (grundlö-
sa beskyllningar, överdrivna
argument osv) står jag för och
anser mig ha god täckning för.
Något nytt rekord i invektiv tror
jag däremot inte att jag satt –
tidigare rekordinnehavare i kon-
kurrensdebatten är svårslagna.
Anledningen till att jag, mycket
sent under pressläggningen,
ändrade mina reflektioner till att
handla om "hyfs i debatten", var
att det kommit in ett inlägg till
SVT från en PVF-medlem.
Denne hade blivit upprörd av
uppgifterna i medlemsutskicket
och förespråkade att några nam-
ngivna förbundsstyrelseledamö-
ter skulle bytas ut. När han kon-
taktats av berörda styrelseleda-
möter och fått höra deras version
av det inträffade, drogs insända-
ren tillbaka. 

Tillfälle till bemötande i
samma nummer erbjuds inte vad
gäller reflektioner eller ledare i

SVT, lika litet som i andra tid-
ningar. PVF gav för övrigt inte
de utpekade styrelseledamöterna
i SVF några möjligheter till
bemötande i sitt majutskick.
Mina reflektioner innehöll dess-
utom i vanlig ordning inga
angrepp på personer.

Osanningar och
överdrifter
Vad var då grundlöst, överdrivet
eller rent av osant i PVFs
utskick? Jag skall ta några
exempel och upprepar några av
de svar jag redan lämnat till
PVFs ordförande.

Vid kontakt med mig inför det
omtalade styrelsesammanträdet
framförde PVF sin rätt till delta-
gande som så självklar att jag
inte ifrågasatte den (gällande del
av sammanträdet). Jag tar på
mig att jag som tämligen färsk
ordförande då ännu inte insett
hur känslig frågan om deltagan-
de i SVFs styrelsemöten är. Jag
har ett flertal gånger framfört
mina ursäkter för detta misstag,
och berörda har uttryckligen
accepterat mina ursäkter. Att jag
meddelat att en representant för
PVF skulle vara välkommen att

delta under hela det omtalade
styrelsesammanträdet är dock
osant och faller på sin egen orim-
lighet. 

Mikael Fälth fick tillfälle att
under drygt en timme lägga fram
PVFs syn på remissen om en
djurskyddsmyndighet. Jag och
övriga deltagande styrelseleda-
möter uppfattade sammanträf-
fandet med Mikael som kon-
struktivt och vänligt. Han verka-
de nöjd och glad när han gick
därifrån och framförde till mig
att det viktigaste var att han fått
komma och framföra synpunk-
terna. Vi tog med mycket av
hans och övriga PVFs synpunk-
ter i förbundets remissyttrande
och lade mycket energi både i
detta och i lobbyingsammanhang
på att, i enlighet med fullmäkti-
ges uttalande, framhäva vikten
av en fristående tillsynsmyndig-
het, separerad från distriktsvete-
rinärorganisationen. PVF har
inte heller, vad jag vet, framfört
kritik mot innehållet i remissva-
ret.

Direktkontakt hade varit
bra
Jag vet inte vad som sedan gått
snett för att förvandla den, som
jag tyckte, positiva diskussionen
till en smärtsam upplevelse för
Mikael. Det var, i likhet med vid
styrelsesammanträdena, frivil-
ligt för styrelsemedlemmarna att
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Svar till PVF-styrelsen
Veterinärförbundets ordförande Dag Hultefors besvarar här
den kritik som framförs av styrelsen i privatpraktiserande
veterinärers förening (PVF) i ett öppet brev i detta nummer
av SVT.



delta vid mötet med Mikael.
Några medlemmar valde att inte
vara med och har motiverat
detta med "neutralitetsskäl", att
det var olämpligt att PVFs repre-
sentant fick framföra sina syn-
punkter när inte någon annan
riksförening var närvarande.
Alla riksföreningar hade dessu-
tom redan haft goda möjligheter
att påverka utformandet av
remissyttrandet. Då frågan om
varför några styrelsemedlemmar
valde att inte lyssna på Mikael
uppenbarligen under lång tid
sysselsatt PVF-styrelsens intres-
se och fantasi, hade det givetvis
varit bra om direktkontakt långt
tidigare tagits mellan de berör-
da. Att påstå att "man hyser en
stark antipati mot PVFs åsikter
om tillsyn och konkurrens och
att man ser som sin uppgift att
till varje pris försöka bibehålla
den statliga DVO oförändrad" är,
som framgår av remissyttrandet,
inte sant.

SVF är främst ett yrkes-
förbund
Ledamöterna i förbundsstyrelsen
sitter inte på mandat från riks-
föreningarna. De väljs i demo-
kratisk ordning av fullmäktige
och representerar förbundets
medlemmar. Det är däremot rik-
tigt att de, förutom jag själv, alla
tillhör någon riksförening, t ex
PVF.

Att styrelsen i samband med
behandlingen av olika frågor bju-

der in representanter för t ex
myndigheter, organisationer el-
ler SLU anser jag är självklart.
Motsatsen vore desto mer an-
märkningsvärd.

I medlemsutskicket står att
"SVF är och har aldrig varit
något annat än ett fackförbund
för löntagare". Det är i och för sig
riktigt att SVF är ett fackför-
bund, men också ett examens-
och yrkesförbund. Yrkesfrågorna
har en extremt stark ställning
inom förbundet och drivs delvis
genom SVS. PVF och de andra
riksföreningarna utgör förbun-
dets grundläggande byggstenar
och det är framför allt genom
dessa som medlemmarna utövar
sitt demokratiska inflytande.
Det är därför fel att påstå att
PVF såsom "en intresseförening
för egenföretagare" skulle vara
"underställd ett övergripande
löntagarintresse".

Däremot är inte SVF (och har
aldrig utgett sig för att vara) en
arbetsgivareförening. Detta in-
nebär att förbundet i frågor där
arbetsgivare och arbetstagare
har motstående intressen nor-
malt inte driver arbetsgivarens
synpunkter. Detta är grundläg-
gande för ett fackförbund. Däre-
mot har SVF under åren i olika
frågor tillvaratagit egenföreta-
garnas intressen. PVF har stort
inflytande över förbundets verk-
samhet och har t ex haft stor
påverkan på olika remissyttran-
den. Det är inte sant att förbun-

det enbart biträder löntagare.
Våra jurister hjälper också regel-
bundet medlemmar som är egen-
företagare eller arbetsgivare
med rådgivning.

PVF ville inte diskutera
Att SVF fick Jordbruksverket att
skriva under på att man inte
skulle etablera verksamhet på de
orter där privatpraktiserande
veterinärer upprätthåller en fun-
gerande beredskapsverksamhet
får PVF i medlemsutskicket att
framstå som ägnat att skada pri-
vatpraktikerna, i stället för att
skydda deras verksamhet. Vad
skulle man ha sagt om motsat-
sen? Är det inte rimligt att
beredskapen måste fungera för
att SJV skall hålla sig utanför,
så länge SJV har ett ansvar för
att det finns tillgång till veteri-
när service dygnet runt i hela
landet?

Efter att ha lyckats få Jord-
bruksverket villigt att diskutera
frågorna har förbundsstyrelsen
förgäves försökt få PVF till för-
handlingsbordet för att diskute-
ra formerna för och storleken på
ersättning för beredskapssam-
verkan och ersättning för resor
till avlägset boende djurägare.
Avsikten har varit att åstadkom-
ma större konkurrensneutralitet
och en bättre arbetssituation för
de praktiserande veterinärerna.
Men PVF har hela tiden rest nya
hinder för att ens diskutera frå-
gorna. Förbundsstyrelsen har
varit väl medveten om att "Hal-
landsförsöket", på grund av
PVFs ovilja, aldrig ens blev före-
mål för konkreta diskussioner.
PVFs påståenden om motsatsen
är osanning.

Försenat svar berörde inte
ställda frågor
Vad gäller det som PVF kallar en
remiss från Kommerskollegium
så verkar PVF ha missuppfattat
saken. Detta var ingen remiss,
utan ett antal frågor om eventu-
ella problem som våra medlem-
mar stött på vid etablering i
andra EU-länder. Vi bedömde på
kansliet att om någon kände till
något sådant fall så borde det
vara PVF, varför skrivelsen
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Yrkesfrågorna har en
extremt stark ställ-
ning inom veterinär-
förbundet, understry-
ker Dag Hultefors.
Bilden visar SVS vice
ordförande Anne
Mörner under immu-
nologisymposiet på
veterinärmötet 2001.



endast skickades dit. Svaret från
PVF kom in fyra dagar efter
utsatt tid (under handläggarens
ledighet) och berörde över huvud
taget inte de ställda frågorna
utan enbart konkurrenssitua-
tionen i Sverige. Detta är den
verkliga anledningen till att SVF
inte svarade till Kommerskolle-
gium.

Grundlösa beskyllningar
PVFs påståenden om att man
enbart motarbetats av förbunds-
styrelsen och att styrelsen
"utfört handlingar ämnade att
leda i direkt motsatt riktning"
mot fullmäktiges yttrande om
konkurrensneutralitet och till-
syn är grundlösa beskyllningar.
För att få tillfälle att lyssna till
hur PVF anser att förbundet bör
effektuera fullmäktigeuttalandet
och diskutera dessa frågor
inbjöds PVFs styrelse till för-
bundsstyrelsens aprilsamman-
träde i år. Inbjudan avvisades
dock.

Jag och styrelsen har fäst stor
vikt vid dessa frågor och, vilket
flera gånger rapporterats till
bland annat PVF, lagt stor möda
på att på olika sätt åstadkomma
en rörelse i rätt riktning. Det är
dock så att SVFs möjligheter att
påverka den statliga veterinär-
organisationen är begränsade.
Det är inte vi som "äger frågan",
utan politikerna. Jag har därför
sett det som en av mina främsta
uppgifter att få politiker och
andra beslutsfattare att lyssna
på SVF. Tidigare har dessa
ansett att detta endast är en
intern veterinär konflikt som
man inte behövt bry sig om. Jag
har lagt stor energi på att förkla-
ra att det inte är så, utan att det
är frågor som i högsta grad berör
såväl djurägare som samhället i
stort, eftersom det är viktigt att
det finns ett förtroende för ani-
malieproduktionen hos konsu-
menterna. Även djurskydd,
smittskydd och ansvarsfull läke-
medelsanvändning är beroende
av en väl fungerande veterinär
verksamhet och tillsyn. Jag vill
påstå att berörda beslutsfattare
och organisationer nu lyssnar till
våra synpunkter på ett helt

annat sätt än tidigare och till och
med visar viss vilja att åstad-
komma förändringar.

Destruktiva diskussioner
Detta var ett försök att något så
när koncentrerat (det blev ändå
långt) bemöta några av alla de
påståenden PVF framför i sitt
femtonsidiga utskick. Jag kan
dock försäkra att det finns ytter-

ligare ett antal grundlösa be-
skyllningar i detta.

Tillåt mig till slut att göra en
mycket personlig kommentar.
Jag är grundligt trött på alla
dessa destruktiva diskussioner!
När skall vi i stället kunna börja
en konstruktiv debatt om hur vi
vill utforma framtidens veterinä-
ra organisation?

Dag Hultefors
Förbundsordförande
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Bäste Per!
Jag antar att det är du som har
skrivit insändaren från PVF-sty-
relsen, och jag vill bemöta vissa

delar som berör mig särskilt
starkt. En öppen debatt är ofta
bättre än gurgel i busken.

Visst. Jag har, mycket riktigt
som du skriver, inte reagerat på
dina tidigare propåer när det
gällde mitt deltagande i Mikael
Fälths föredragning en morgon
mellan klockan 8-9. Den punkten
saknades nämligen på min dag-
ordning. Vi fick i samband med
en måltid kvällen mellan två
mötesdagar information om att
Fälth skulle medverka. Alltså fel
av dig att detta skulle vara i
samband med ett styrelsemöte.

Du kanske betraktar neutrali-
tetsskäl som oväsentliga, men
jag ansåg att någon från DVFs
styrelse även borde ha fått med-
verka när ärendet tydligt berör-
de dem i hög grad. Min motiva-
tion att lyssna var därför mycket
låg. Då jag sedan 1995 känner
till Mikael Fälths och din upp-
fattning i alla frågor som rör
distriktsveterinärorganisationen
(DVO), bedömde jag mig vara
mer värd en sovmorgon än att
lyssna på redan väl kända argu-
ment som kan sammanfattas i
"lägg ner DVO och privatisera".

Extra jobbiga journätter
Jag infann mig punktligt enligt
kallelsen klockan nio på förbun-
det för att medverka i det fort-
satta styrelsesammanträdet.

Mikael Fälth talade dock fort-
farande, varför jag gick upp på
förbundskansliet och tog en mor-
gonfika. Du kanske känner till
att styrelserummet ligger nere i

källaren och har en separat in-
gång? Jag kan alltså inte ha
varit i rummet intill – som du
helt felaktigt skriver.

Jag bedömde att denna sov-
morgon var mer värdefull för mig
och styrelsearbetet just då. En
liten tanke gavs även de kolleger
som fått extra jobbiga journätter
för att vissa – tack och lov fortfa-
rande enstaka – privatpraktise-
rande hänvisar till de statliga
med motiveringen att de statliga
har betalt. Jag förmodar förres-
ten att du har informerat dina
privata kolleger om att Jord-
bruksverket har erbjudit ersätt-
ning för jourer och resor för
avlägset boende, men att PVFs
styrelse då tackade nej. Du infor-
merade kanske samtidigt om att
ni i stället begärde ersättning
som vida översteg de statliga kol-
legernas samt att ni begärde

kompledighet efter jourhelg –
detta kan man ju få om man är
statligt anställd!

Långt under alla
lågvattenmärken
Du anklagar hårt andra för fel-
aktigheter och jag måste då
fråga varför du ger mig två man-
datperioder i SVF-styrelsen? Jag
arbetar just nu min första man-
datperiod och vill därför påstå
att du inte verkar särskilt väl
påläst när det gäller fakta.

Varför i hela världen ser du
dessutom PVF som orepresente-
rad i styrelsen? Du hanterar min
kollega och styrelseledamoten
Evamari Levin direkt oförskämt.
Menar du att hon, trots långt
medlemskap i PVF och tidigare
även styrelsemedlem i PVF, inte
har insikt i privatveterinärernas
frågor? Om detta är PVFs upp-
fattning tror jag att hon är väl-
kommen som medlem i vilken
annan riksförening som helst,
inkluderande DVF. 

Dina övriga påhopp på Anders
Forslid och hans hustru, Karin
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Svar till Per Arvidsson
Då Ilmars Dreimanis är en av de ledamöter i veterinär-
förbundets styrelse som kritiseras av Privatpraktiserande
Veterinärers Förening (PVF), vill han här ge en replik till
PVFs insändare.



Pettersson samt Håkan Henrik-
son tycker jag ligger så långt
under alla lågvattenmärken som
man kan tänka sig.

Rationella skäl talar för
försoning
Min misstanke är att du har
tagit upp "incidenten" med
Mikael Fälth i ett sista desperat
försök – nu när alla anmälningar
mot DVO tydligen har misslyck-
ats – att återigen lyfta fram ditt
krav på att DVO ska läggas ner.
Eller är det ett sätt att i sken av
att en representant från PVF bli-
vit illa behandlad, skrämma över
medlemmar till den nya före-
ningen? 

Jag anser personligen att SVFs
styrelse och förbundet har myck-
et mer väsentliga frågor att hålla
på med än att bli förlamade av
konflikten mellan PVF och Jord-
bruksverket. Jag blir mer och
mer övertygad om att konflikten
berör gamla oförrätter och ett
fåtal djupt sårade och starkt
engagerade medlemmar. Ratio-
nella skäl talar för att försöka
åstadkomma en försoning. Min
känsla är att SJV faktiskt försö-
ker och att DVF dessutom visar
god vilja.

Bäste Per. Du har nu fått
några skäl till att jag inte lyssna-
de på Mikael Fälths föredrag-
ning den aktuella morgonen.

Med vänliga hälsningar
Ilmars Dreimanis

ledamot i förbundsstyrelsen

A very interesting debate about
treatment of mastitis has recent-
ly been going on in the SVT.
Launching of a new intra mam-

mary substance to the European
markets probably started the
discussion, but also more general
issues such as policy of treating
subclinical mastitis and route of
administration of the drug have
been on board. The long Swedish
practice of administering antibi-
otics only parenterally has even
been questioned by Staffan
Bernstad (SVT 6/02, page 335).

As regards treatment of subcli-
nical mastitis, I think that Fin-
nish and Swedish views agree in
that generally subclinical masti-
tis does not warrant antibiotic
treatment. As my colleagues sta-
ted (SVT 6/02), it has been shown

in several studies that treating
subclinical mastitis, i e fighting
"somatic cells" with antibiotics,
is not economically justified and
does not affect the incidence of
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Kollegialt Nätverk – 
veterinärer stödjer veterinärer

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtalspartner
när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med anknytning till yrket
eller som av annan anledning sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som samtidigt är väl
förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata problem och kriser,
utbrändhet, mobbning, hot eller anmälan för felbehandling.

Tveka inte att utnyttja det Kollegiala Nätverket om du behöver någon att tala med.

Nätverkets medlemmar
Namn Ort Telefon E-post
Sten Berggren Trosa 0156-136 84
Gunnar Bergsten Vallentuna 08-512 403 50
Karina Burlin Umeå 090-12 06 83 karina.burlin@kommunicera.umea.se
Eva v Celsing Eskilstuna 016-292 93, 291 03
Anne-Marie Dalin Knivsta 018-38 11 03 anne-marie.dalin@og.slu.se
Erik Kjellgren Arboga 0589-169 78, 192 80 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521-660 99 herbert@gotanet.se

Comments to the Swedish
debate on mastitis treatment
SATU PYÖRÄLÄ, professor*

Med anledning av vårens debatt i Svensk Veterinärtidning
om mastitbehandling av kor, vill en skribent från Finland ge
sin syn på problematiken. Inlägget publiceras på författarens
begäran på engelska.

Insändaren tror att finska och svenska
veterinärer är överens om att subklinisk
mastit vanligtvis inte motiverar antibioti-
kabehandling.



mastitis in the herd. There are
also more recent references for
this than the ones the colleagues
cited (4, 7).

However, I do not think that
subclinical and clinical mastitis
are different diseases but diffe-
rent manifestations of the same
disease. Of course, the bacterio-
logical aetiology differs in that
the share of staphylococci and
coryneform bacteria is much hig-
her in subclinical mastitis. Subc-
linical mastitis is not always
chronic, because as Karin Pers-
son Waller says (SVT 06/02, page
320) mastitis is of dynamic natu-
re. In fact quite many studies on
the treatment of subclinical
mastitis have been published, in
which different criteria of cure
have been used. The general rule
for timing of the follow-up samp-
les is at the earliest two weeks
and at the latest four weeks post-
treatment, and a minimum of
two samplings are recommended
(1). If clinical criteria, bacteriolo-
gical criteria and detection of
inflammation are used, it is very
likely that we have as good esti-
mation of cure as is possible in
this disease. Of course, use of
molecular-biological methods can
identify even the exact bacterial
strain causing the persistent
infection, but this method cannot
be foreseen to be in routine use
in the nearest future. The assess-
ment of the outcome simply can-
not be estimated any more mont-
hs after the treatment, because
what we then detect may be new
infections or reinfections with
the same bacteria. 

New intramammary antibi-
otic unnecessary
Sometimes treatment of subclini-
cal mastitis may be justified, e g
treatment of verified, new S
aureus-infections caused by peni-
cillin susceptible isolates in
herds from which infection has
been eradicated. However, our
problem in Finland is the high
proportion of penicillin resistant
staphylococci. If mastitis is cau-
sed by S aureus, the prognosis is
poor (6, 8) and treatment is not
advised. In case of coagulase
negative stahpylococci (CNS) we

do not really know what to do,
because many of those species
have a high tendency for sponta-
neous cure. We hope to know
more about CNS when the cur-
rent studies are finished. In real
life some cow owners even want
to treat penicillin resistant cases.
The drug of choice is then cloxa-
cillin intramammarily, because
the parenteral alternative spira-
mycin causes very long lasting
residues. 

I cannot see a therapeutic gap
here, there is no special need for

a new intramammary antibiotic
for mastitis treatment at the pre-
sent situation in Finland. Cloxa-
cillin has benefits: it is bacterici-
dal, and milk does not interfere
with the action of beta-lactams,
even though it does not penetra-
te well into tissue. So far, no resi-
stance among mastitis staphylo-
cocci has been seen against clox-
acillin, but there is some resi-
stance to macrolides (high cross-
resistance to related drugs linco-
samides such as pirlimycin). 

In Finland we have experience
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of a macrolide-tube which no
more is available: it was no
miracle drug. In mastitis due to
penicillin susceptible bacteria,
the natural choice is penicillin-G.

No solid background for
parenteral treatment
The absolute recommendation
that clinical mastitis should
always be treated parenterally,
despite the causing agent and
nature of the disease, has no
solid scientific background.
Parenteral route of administra-
tion was widely introduced into
mastitis therapy during late
1970’ies, mainly by Israeli aut-
hors led by professor G Ziv. I
remember listening to his lecture
during the Finnish veterinary
annual meeting: intramammari-
es were absolutely banned!

Twenty years earlier Swedish
researchers had already shown
by radiographic studies that
penicillin G was distributed une-
venly when administered by the
intramammary route (9). It was
suggested that systemic treat-
ment would penetrate throug-
hout the udder better and be
more efficiently in therapy of
mastitis. The theoretical eviden-
ce was certainly strong, especi-
ally for some antibiotics and for
chronic mastitis. However, the
superiority of systemic treat-
ment of mastitis over intramam-
mary treatment was never pro-
ven in comparative clinical tri-
als. Swedish mastitis researcher
Hans Funke carried out limited
clinical studies on staphylococcal
mastitis, but they were not
published in international jour-
nals (2). The problem in the stu-
dies was that a control group was
not used, and the follow-up
samples were taken very late: 2-
3 months post-treatment. 

Interesting Swedish study
Swedish colleagues refer to their
new study (SVT 05/02, page 279)
in which they claim that long-
term effects were better in masti-
tis treated parenterally. I look
forward to seeing their study
published in some international
journal. It would be necessary to
break the material into bacterio-

logical groups to see where the
effect is, and if confounding fac-
tors are present.

Randomised comparative field
trials using intramammary ver-
sus parenteral treatment of
mastitis with the same antibiotic
do not exist. The ultimate ques-
tion is if the antibiotic should
accumulate in the milk or in the
udder tissue. This may depend
on the infection: mastitis strepto-
cocci are known to stay in the
milk compartment, but S aureus
bacteria can penetrate into
udder tissue and cause a deep
infection. Different systemic or
combined regimens using peni-
cillin G procaine to treat mastitis
caused by penicillin-susceptible
bacteria have been tested in
several trials (3, 9). Groups trea-
ted with one injection plus intra-
mammaries were included with
no difference in results. In one
recent study, treatment with
parenteral penethamate hydroio-
dide was compared with intra-
mammary treatment with peni-
cillin-dihydrostreptomycin intra-
mammary treatment, and no dif-
ference was seen (5). From com-
parisons between separate studi-
es, it seems that the only type of
mastitis where parenteral treat-
ment would be clearly advanta-
geous is mastitis caused by S
aureus. In our recent study on
mastitis caused by penicillin-
susceptible S aureus, best results
were achieved using combination
of systemic and intramammary
treatment with penicillin G (6).

Systemic over-treatment
In infections of the milk compart-
ment such as streptococcal
mastitis, there is probably no
advantage of the systemic admi-
nistration. On the contrary, the
concentration of penicillin G in
milk remains 100–1 000 fold
lower than when given intra-
mammarily. Based on the results
from different studies, cure rates
in streptococcal mastitis using
intramammary treatment are at
least equal to using systemic
administration. Of course, in
acute mastitis when the mam-
mary gland is very swollen and
the milk ducts are blocked,

parenteral treatment is advised. 
Injecting all cases of clinical

mastitis for five days with penicil-
lin G seems to be over-treatment
and increases consumption of
antibiotics. One point of view
which is often neglected is the one
of the cow itself: repeated intra-
muscular injections are not nice!
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Forcerad
chipsmärkning av hund

En djurägare anmälde veterinär
YY för felbehandling av en hund.
YY bestred det som lagts henne
till last.

Djurägarens anförande
Djurägaren bestämde tid på
veterinärstationen för att hennes
mellanpudel skulle öronmärkas
alternativt chipsmärkas. Detta
var hundens första besök på en
veterinärstation och i väntrum-
met fanns även en annan hund
som var nedsövd. Eftersom de
fick vänta var hunden orolig
redan när den kom in i under-
sökningsrummet.

Veterinär YY uppgav att chips-
märkning var att föredra och att
det inte var värre för hunden än
att få en spruta. Eftersom hun-
den var orolig föreslog djuräga-
ren att de skulle binda hundens
nos. YY, som uppgav att det var
onödigt, lyfte hunden i nackskin-
net och stack in sprutan. Hunden
blev livrädd och började skrika
och nafsa åt henne. YY blev irri-
terad och bad djurägaren att
hjälpa till att hålla fast hunden
medan hon stack in sprutan.
Chipset satt dock kvar i sprutan
och efter att ha bundit en gasbin-
da runt hundens nos och rakat
den i ett band på ryggen, gav YY
den en ny spruta. 

Trots att hunden vid det här
laget var hysterisk och livrädd,
vägrade YY att ge hunden någon
form av bedövningsmedel. Vete-
rinär YY höll ner hunden mot
bordet medan hon stack in spru-
tan, varpå hunden skrek och kis-
sade på sig. Efter att hunden
hade fått injektionen kunde YY
varken hitta chipet och eller
pappret med chipets nummer.
Det senare hade hon kastat i
papperskorgen.

Veterinär YY uppträdde stres-
sat och ovänligt mot djurägaren
och hunden. Inte vid något till-
fälle försökte YY lugna hunden
eller att prata med den. Inte för-
rän ägare och hund skulle lämna
veterinärstationen visade YY

hunden lite vänlighet. Ägaren
har haft många djur och ofta
varit hos olika veterinärer men
aldrig blivit så dåligt och oprofes-
sionellt bemött som vid detta
besök.

Veterinärens anförande
Djurägaren kom till YY:s mot-
tagning för att ägarens hund
skulle ID-märkas. Efter att vete-
rinär och djurägare hälsat på
varandra, placerade djurägaren
hunden på undersökningsbordet
och berättade hundens historia.
YY informerade djurägaren om
de olika märkmetoderna och att
hon rekommenderade chips-
märkning eftersom hundens
öronlappar var kraftig hårbevux-
na på insidan.

Hunden var inte mer orolig
eller nervös än andra patienter
brukar vara i en liknande situa-
tion och YY bedömde att märk-
ningen kunde göras utan pro-
blem. 

Efter att ha rakat och rengjort
huden i insticksområdet mellan
bogbladen gav hon hunden en
injektion av mikrochips. I sam-
band med injektionen gjorde
hunden ett aggressivt utfall och
högg vilt omkring sig. Djuräga-
ren stod passivt och tittade på
medan YY själv tog ett stadigt
tag i hundens nackskinn och till-
rättavisade den. Hon instruera-
de djurägaren att hålla hunden
ordentligt medan hon lade på

torniquette på hunden och gav
den en injektion.

Efter injektionen kontrollerade
hon chipets läge med en avläsa-
re. ID-numret kontrollerades
mot streckkodsremsan på chip-
sets ytteremballage som hon av
misstag hade slängt i pappers-
korgen. Hon intygade ID-märk-
ningen på hundens registre-
ringspapper, skrev en anteck-
ning i hundens journal och klist-
rade in streckkodsremsor i regi-
streringsbeviset, på SKK-anmä-
lan och i journalen. Att sedera
hunden skulle innebära samma
obehag för hunden som själva
injektionen av öronchipet.

Ansvarsnämndens
bedömning
I och med att det handlade om
hundens första veterinärbesök
och att djurägaren tydligen hyste
en viss oro för hur hunden skulle
komma att reagera, hade det
varit befogat att utföra chips-
märkningen på ett sätt som
präglades av lugn och ro och
mattes trygga famn, hellre än att
genomföra märkningen på ett
forcerat sätt efter ombindning av
nosen och tillrättavisning av
hunden.

Att överväga disciplinära
åtgärder kommer dock inte i
fråga. Anmälan leder inte till
någon disciplinär åtgärd mot
veterinären.

Johan Beck-Friis
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Nya
11/9 -02. Utbildningsdag om Säker
mat på alla fat – hur förhindras mat-
förgiftning? arrangeras i Göteborg av
Livsmedelsverket. (Samma kurs hålls
den 23 oktober i Lund.) Info: Kursverk-
samheten, Bibbi Fagrell, Livsmedels-
verket, Box 622, 751 25 Uppsala. Tel:
018-17 14 11, 17 14 78, 17 55 51, e-post:
kursverksamheten@ slv.se

24/9 -02. Seminarium i Hästtandvård
arrangeras i Strömsholm av Kruuse
Svenska AB och Orion Pharma Animal
Health. Info: Kruuse Svenska AB, Box
8013, 170 08 Solna. Fax: 08-85 75 17.

25/9 -02. Seminarium i Hästtandvård
arrangeras i Helsingborg av Kruuse
Svenska AB och Orion Pharma Animal
Health. Info: Kruuse Svenska AB, Box
8013, 170 08 Solna. Fax: 08-85 75 17.

23/9 -02. Utbildningsdag om Säker
mat på alla fat – hur förhindras mat-
förgiftning? arrangeras i Lund av Livs-
medelsverket. (Samma kurs hålls den 11
september i Göteborg.) Info: Kursverk-
samheten, Bibbi Fagrell, Livsmedels-
verket, Box 622, 751 25 Uppsala. Tel:
018-17 14 11, 17 14 78, 17 55 51, e-post:
kursverksamheten@ slv.se

Tidigare publicerade
20–22/8 -02. Djurhälso- och utfod-
ringskonferens, Karlstad. Arr: Svensk
Mjölk (SVT 8-9/02)

7–8/9 -02. ESFM 1st Annual Congress,
Stockholm. Arr: European Society of
Felinge Medicine (SVT 7/02)

13–14/9 -02. Kurs i Fransteg i gastro-
enterologi, Helsingborg. Arr: Region-
djursjukhuset i Helsingborg i samarbete
med SVS (SVT 8-9/02)

2/10 -02. Kurs i Hjärtauskultation,
Uppsala. Arr: SLU (SVT 1/02)

2/10 -02. Kurs i Hematologiska och
Immunologiska Sjukdomar, Uppsala.
Arr: SLU (SVT 1/02)

10–11/10 -02. Kurs i Distala hältor hos
häst, Kungälv. Arr: SVS Hästsektion och
Veter AB (SVT 8-9/02)

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002, Ultu-
na, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund och Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. (SVT 2/02)

Nya
16–19/9 -02. Workshop in Clinical
Veterinary Trials arrangeras i London
av Management Forum. Info: Manage-
ment Forum Ltd, 48 Woodbridge Road,
Guildford, GU1 4RJ, UK. Tel: 0044-
(0)1483 570099, fax: 0044-(0)1483
536424, e-post: info@management-
forum.so.uk 

26–28/9 -02. Kurs i Veterinary Derma-
topathology arrangeras I Nice, Frankri-
ke, av European Society of Veterinary
Dermatologists. Info:
http://isvd.myfsb.com.

3/10 -02. Kurs i Pharmacovigilance
for the Veterinary Industry arrange-
ras i London av Management Forum.
Info: Management Forum Ltd, 48 Wood-
bridge Road, Guildford, GU1 4RJ, UK.
Tel: 0044-(0)1483 570099, fax: 0044-
(0)1483 536424, e-post: info@manage-
ment-forum.so.uk 

22/10 -02. Kurs i A Regulatory Upda-
te on Animal Feed Additives arrange-
ras i London av Management Forum.
Info: Management Forum Ltd, 48 Wood-
bridge Road, Guildford, GU1 4RJ, UK.
Tel: 0044-(0)1483 570099, fax: 0044-
(0)1483 536424, e-post: info@manage-
ment-forum.so.uk 

25–28/8 -04. The 5th World Congress
of Veterinary Dermatology anordnas i
Wien, Österrike. Info: Congress Secreta-
ry, Dr Regina Wagner, Döblinger Haupt-
strasse 81, A-1190 Wien, Österrike. Tel:
0043-676 353 10 73, fax: 0043-1 369 99
09, e-post: regina.wagner@vetdermvien-
na.com

Tidigare publicerade
19–23/8 -02. 22nd World Buiatrics
Congress, Hannover, Tyskland (SVT
3/00)

23/8 -02. An NMKL Seminar: How
Safe is it to Eat Nordic Fish?, Marie-
hamn, Åland. (SVT 6/02)

23–25/8 -02. International Sled Dog
Veterinary Medical Association
Biennial Meeting and Symposium,
New Orleans, USA (SVT 8-9/02)

2–8/9 -02. Kurs i Cardiology II, Lux-
embourg (SVT 4/02)

7–11/9 -02. Kurs i Neurology II, Bern,
Schweiz (SVT 4/02)

7–11/9-02. ESAVS Course "Neurology
II", arrangeras i Bern, Schweiz (SVT
1/02)

9–13/9 -02. Kurs i Behavioural Medi-
cine I, Luxembourg (SVT 4/02)

9–13/9 -02. Kurs i Feline Medicine II,
Zürich, Schweiz (SVT 4/02)

9–20/9 -02. Kurs i Ophtalmology I Lon-
don, UK (SVT 4/02)

11–14/9 -02. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga
kongress i Glasgow, UK (SVT 12/00)

12–14/9 -02. ESDAR (European Socie-
ty for Domestic Animal Reproduc-
tion) 6th Conference, Parma, Italien
(SVT 14/01)
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16–21/9 -02. Kurs i Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory
Animals 1, Nantes, Frankrike (SVT
4/02)

19–22/9, 14–17/11 -02, 13–16/2, 3–6/4 -
03. Utbildning i Osteopathy, Sande-
fjord, Norge (SVT 3/02, annons SVT 6/02)

23–27/9 -02. Kurs i Ophtalmic Surge-
ry  Toulouse, Frankrike (SVT 4/02)

25–29/9 -02. 27th World Veterinary
Congress, Tunis, Tunisien (SVT 14/00)

3–6/10 -02. British Veterinary Associ-
ation arrangerar sin årliga kongress
i Stratford-upon-Avon, UK. (SVT 7/02)

11–12/10 -02. Symposium om
Xenotransplantation: Animal Organs
to Save Human Lives, Gardermoen,
Norge (SVT 1/02)

19–21/10 -02. Conference on Equine
Sports Medicine and Science of the
Elite Dressage and Three-Day-Event
Horse, CESMAS 2002, Saumur, Frank-
rike (SVT 13/01)

11–22/11 -02. Kurs i Internal Medici-
ne II, Utrecht, Nederländerna (SVT
4/02)

3–6/4 -03. 46th British Small Animal
Veterinary Association Congress Bir-
mingham, UK (SVT 4/01)

4/7 -03. 2nd Dentistry, Oral and Max-
illo-Facial Surgery Forum Velbert,
Tyskland (SVT 7/01)

5–6/7 -03. 2nd Surgical Forum of the
European College of Veterinary Sur-
geons Velbert, Tyskland (SVT 7/01)

Rapport från förbunds-
styrelsen

Den 12–13 juni 2002 höll veteri-
närförbundets styrelse och SVS
kollegium ett tvådagars inter-
natmöte, med gemensamma för-
handlingar den första dagen och
styrelsevisa överläggningar den
andra. Här refereras de viktigas-
te punkterna på dagordningen
under de två dagarna.

Onsdagen den 12 juni
Information om Veterinärmötet
Christina Arosenius rapportera-
de att programmet i stort sett är

klart med en på papperet mycket
intressant plenardiskussion, att
sponsorerna är ordnade samt att
det har varit en mycket positiv
respons på kallelsen till konstut-
ställning med ett 20-tal utställa-
re anmälda. Veterinärmötet äger
rum den 7–8 november på SLU,
Uppsala.

Rapport från FVE-möte i Belfast 
Dag Hultefors rapporterade från
möte med den europeiska veteri-
närfederationen FVE den 29 maj
– 1 juni. Bland annat diskutera-
des där FVEs förslag till ny stra-
tegisk plan, förslaget om Good
Veterinary Practice, ett nytt poli-
cydokument från FVEs djur-
transportgrupp samt en arbets-
grupp som ska se över reglerna
för religiös slakt utan bedövning. 

Fortsättningen på AVF-arbetet
Dag Hultefors rapporterade om
de svårigheter som har funnits
och som har hindrat arbetet i
AVF (arbetsgruppen för den
veterinära fältorganisationen)-
gruppen från att gå framåt på
utsatt tid, mest beroende på
Jordbruksverkets kapacitets-
brist när det gäller att få fram
bakgrunds- och diskussionsma-
terial. Efter en lång diskussion
om hur SVF ska ställa sig till det
fortsatta arbetet beslöts att SVF
ska kvarstå i AVF-gruppen för
att inte helt förlora möjligheter-
na till påverkan, men att ännu
hårdare krav ska ställas på SJVs
tidsmässiga åtaganden. Som
deadline föreslogs Veterinärför-
bundets fullmäktigemöte i höst.

Fullmäktigeuttalandet om tillsyn
och konkurrens
Dag Hultefors rapporterade om
att SVF numera har regelbund-
na kontakter med Jordbruksde-
partementet. På departementet
verkar man införstådd med pro-
blematiken och intresserad att
lyssna på SVF. SVF har också
haft regelbundna kontakter med
LRF som till fullo inser frågans
vikt och diskuterar den vidare
med företrädare för övriga nä-
ringen. En sammanställning
från FVE om hur kravet på
offentliga veterinärer hanteras
ute i Europa samt den norska

modellen med mer och mer
renodlade officiella veterinärer
diskuterades också.

Antibiotikapolicy steg II smådjur
Christina Arosenius rapportera-
de om det omfattande arbete som
gjorts och den höga kvalité som
det slutliga arbetet håller.

SVF/SVS-utredningen
Den nya arbetsgruppen för
utredningen (Åsa Bergquist,
Anne Pedersen-Mörner, Örjan
Ljungvall) rapporterade från sitt
första möte. Närvarande under
denna punkt var förutom styrel-
serna för SVF och SVS också
Örjan Ljungvall samt två repre-
sentanter från DVF, som bett att
få närvara. 

Arbetsgruppen hade utgått
från en sammanställning av de
ansvarsområden som SVF och
SVS har idag och visade utkast
på två skisser om hur de an-
svarsområdena skulle kunna för-
delas inom en ny organisation.
Efter en diskussion enades sty-
relsen om ett uttalande där man
ställer sig positiv till gruppens
fortsatta arbete.

Intyg och sekretess
På förekommen anledning där
intygsskrivning vid en hästför-
säljning blivit ett ansvarsärende
diskuterades dagens regelverk.
Kansliet fick i uppdrag att reda
ut frågan och ta kontakt med SJV
för en översyn av regelverket.
Ansvarsnämnden har också själ-
va kallat till ett möte med SJVs
jurister för att diskutera tillämp-
ningen av regelverket.

Informationsbroschyr om
veterinäryrket
Johan Beck-Friis informerade
om att broschyren är lämnad till
tryckeriet och ska bli färdig
under sommaren. Distributionen
av broschyren diskuterades och
det föreslogs att den ska distri-
bueras till SYO-konsulenter på
landets gymnasieskolorna  samt
på SACO-mässan.

Symposium "Veterinärens roll i
djurskyddet"
Per Sahlander rapporterade från
arbetsgruppens möte. Det som
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diskuterats är om det ska vara
två likadana endagsmöten,  loka-
lisation för dessa samt målgrup-
pen.

Veterinärbrist, TUVE, arbetsmark-
nadsprognos
Göran Dahlin och Karin Östens-
son rapporterade om TUVE-
utbildningen, där det stora hind-
ret fortfarande är att det är svårt
för de sökande att få plats på
kurserna i sjukvårdssvenska. De
som genomgått utbildningen har
dock lyckats bra på den svenska
veterinärmarknaden. Göran
Dahlin rapporterade också om
att SLU kommer att utöka inta-
get till veterinärprogrammet till
85 platser. Båda tryckte också på
vikten av att anmäla lediga plat-
ser till arbetsförmedlingen för
att bristen på veterinärer också
ska synas i AMS statistik, något
som torde underlätta i diskussio-
nerna med Jordbruksdeparte-
mentet om en arbetsmark-
nadsprognos.

Torsdagen den 13 juni
Arbetsgruppen "Löneförhandlingar
för vissa medlemmar i SVF"
Anders Lefrell rapporterade om
det material som tagits fram och
som 2/3 av den tillsatta arbets-
gruppen läst och kommenterat.
Detta kommer att läggas fram
för fullmäktige i höst.

Arbetsgruppen "Utbrändhet/ar-
betsmiljö"
Amelie Lothigius rapporterade
om den enkätundersökning som
nu är avslutad och om de fortsat-
ta diskussioner man haft i grup-
pen om vad resultaten från
undersökningen innebär och vad
man skulle kunna ta fram för
åtgärdsförslag. Det som diskute-
rats var bland annat riktad
information, kurser för både
arbetsgivare och arbetstagare
samt ett PM-material på alla
arbetsplatser.

PVFs extra årsmöte
Dag Hultefors rapporterade om
att han kommer att delta inled-
ningsvis på PVF-mötet den 15
juni. Den uppkomna situationen
diskuterades och beklagades.

Situationen inom DaVF

Det beslöts att en grupp inom
styrelsen ska ta kontakt med den
vilande styrelsen för DaVF för
att gemensamt diskutera vad
styrelsen skulle kunna göra för
att stötta DaVF.

Rapport från löneutskottet
Åsa Bergquist rapporterade om
de diskussioner man haft i grup-
pen. Diskussionerna rörde vilket
bakgrundsmaterial som behövs
för att kunna ta fram en lönepo-
licy, till stöd för kanslipersona-
len vid förhandlingar och löne-
diskussioner med medlemmar.

Karin Lundborg
ledamot i SVF-styrelsen

Anders Sandberg
ledamot i SVS-kollegiet

Elektrokemisk behand-
ling av tumörer

Veterinär Henrik von Euler,
institutionen för kirurgi och
medicin, smådjur, SLU, försva-
rar fredagen den 30 augusti sin
avhandling för veterinärmedici-
ne doktorsexamen med titeln:
"Electrochemical treatment of
tumours". Opponent är professor
Damijan Miklavcic, Faculty of
electrical engineering, Universi-
ty of Ljubljana, Slovenien.

I mer än hundra år har männi-
skan försökt använda elektrisk
ström vid behandling av olika
sjukdomar. Inom onkologin har
tekniker för lokal behandling av
tumörer med minimalt invasiva
metoder tilldragit sig stor upp-
märksamhet de senaste åren.

Elektrokemisk behandling av
tumörer (EChT) började använ-
das i Sverige för mer än 20 år
sedan. Då provade Björn Nor-
denström, professor vid Karo-
linska sjukhuset, denna teknik
på ett tjugotal patienter med
obotliga lungtumörer. Mot alla
odds lyckades Nordenström till-
fredsställande med ett fåtal pati-
enter. Metoden fortsatte dock
inte att användas i Sverige efter

att Nordenström slutade sin
tjänst. Tekniken introducerades
däremot i Kina. Vid en interna-
tionell läkarkonferens i Peking
1992 presenterades resultat gäl-
lande behandling av cancer hos
människa. Därmed återkom
intresset för EChT till Sverige.
En grupp (TEKTIB) bildades,
bestående av veterinärer från
SLU, läkare och biokemister från
KI och civilingenjörer från KTH.
Tekniken är tänkt att ligga till
grund för behandling av bröst/-
juver- och levertumörer hos män-
niska samt hund.

Avhandlingen har i fem delstu-
dier undersökt effekten av EChT
som möjlig behandlingsmetod av
tumörer hos djur. 

Sammanfattningsvis ger EChT
en kraftig destruktion av både
normal och tumörvävnad. Om
tillräckligt hög ström ges är cou-
lomb en relevant dosparameter.
Vid mycket låg ström hinner den
toxiska omgivningen däremot
neutraliseras av kroppens egna
buffertsystem och destruktionen
blir inte lika stor. Vid anoden
induceras apoptos som bidrar till
att vävnaden går i nekros medan
vid katoden den direkta nekro-
sen är helt avgörande för väv-
nadsskadan. Om antalet elek-
trodpar ökar kan en tillräckligt
stor destruktion erhållas för att
EChT skall bli ett intressant
komplement till andra lokalt,
minimalt invasiva tekniker för
tumörbehandling hos både män-
niska och hund. 

Ändring av ITP-avtalet,
gällande deltidsarbetan-
de med flera 
PTK och Svenskt Näringsliv har
kommit överens om att ändra
ITP-avtalet så att fler deltidsar-
betande och visstidsanställda
omfattas av ITP-förmånerna. För
deltidsarbetande betyder det att
ITP kommer att gälla dem som
har en ordinarie arbetstid om
minst åtta timmar per vecka i
genomsnitt, mot hittills 16 tim-
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mar per vecka. För visstidsan-
ställda kommer ITP att gälla för
dem som arbetar åtminstone tre
hela kalendermånader i följd,
och då ska pensionsavgift betalas
för den perioden. Hittills har
gällt att ITP gäller för den som
arbetar mer än tolv månader,
och då har pensionsrätt tillgo-
doräknats för sex av dessa måna-
der.

Nya medlemmar

Den 14 maj 2002
Maria Bennet, Uppsala; SYVF
Agnes Block, Uppsala; SYVF
Lucie Havelka, Bosjökloster;
SYVF
Therése Helmersson, Uppsala;
SYVF
Ida Spännar, Uppsala; SYVF
Emma Strage, Uppsala; SYVF
Daniel Svensson, Uppsala; SYVF

Den 12-13 juni 2002
Hilde F. Andersen, Säffle; DVF
Therese Frisell, Uppsala; VIAT
Hikmet Hadziresic, Sundsvall;
SYVF
Annelie Hellström, Uppsala;
SYVF
Maria Hermansson, Uppsala;
SYVF
Kirsi Kemppainen, Uppsala;
SYVF
Martin Pegado, Norrköping;
DVF
Susanna Staaf, Uppsala; SYVF
Jenni Wallenius, Uppsala; SYVF

Studentpraktik på vete-
rinärstation införs
Distriktsveterinäravdelningen
kommer under läsåret 2002/2003
att erbjuda veterinärstudenter i
årskurs fem en möjlighet att
inhämta praktik på distriktsve-
terinärstationer runt om i lan-
det. Praktiken kommer att
omfatta ca två veckor och förläg-

gas till de veckor som för närva-
rande inte är schemalagda under
femte året. Praktiken kommer
att vara frivillig och det är upp
till varje student att anmäla sitt
intresse.

Målsättningen med praktiken
är att studenterna ska få tillgång
till ett annat djurunderlag än det
som erbjuds vid ambulatoriska
kliniken i Uppsala, och att de
ska få ta del av den dagliga vete-
rinära verksamhet som bedrivs
runt om i landet i distriktsveteri-
närernas regi. Samtidigt får
distriktsveterinärerna en möjlig-
het att visa upp sin verksamhet,
med målet att öka studenternas
intresse för veterinär allmän-
praktik.

DV-avdelningens chef Håkan
Henrikson hoppas på ett stort
intresse för den frivilliga prakti-
ken läsåret 2002/2003.

Första svenska
neurologspecialisten

Universitetsadjunkt Karin Hul-
tin Jäderlund, institutionen för
kirurgi och medicin, smådjur,
SLU, har som första svenska
veterinär erhållit titeln "Diplo-
mate of the European College of
Veterinary Neurology".

Diplomate-titeln utfärdas av
The European College of Veteri-
nary Neurology (WCVN) efter
godkänd examination. Examina-
tionen omfattar alla aspekter av
veterinär neurologi, både på
små- och stordjur. Vägen till exa-
minationen har gått via fem års
målinriktade studier för att pre-
stera accepterade vetenskapliga

arbeten, deltagande i internatio-
nella kongresser och kurser, vis-
telse vid utländska specialistkli-
niker och dokumenterandet av
flera hundra kliniska neurologis-
ka fall i en så kallad "case log".

I Europa finns för närvarande
ett 40-tal veterinära neurologer
med "Diplomate"-status, verk-
samma i ca tio olika länder.

Mer pengar till
bekämpande av
husdjurssjukdomar
Riksdagen godkände den 12 juni
regeringens förslag om tilläggs-
budget för budgetåret 2002.
Bland de delförslag som klubba-
des fanns en önskan att öka
anslaget för bekämpande av
smittsamma husdjurssjukdomar
med tre miljoner kronor.

Skälen för regeringens förslag
var att för att kunna tillgodose
EUs krav på kontrollprogram för
BSE hos nötdjur och fr o m den 1
januari 2002 förekomsten av
scrapie hos får och getter, behö-
ver ytterligare medel anvisas för
den svenska finansieringen.
Anslaget för bekämpande av
smittsamma husdjurssjukdomar
bör därför ökas med 3 000 000
kronor, enligt regeringsproposi-
tionen. Finansieringen av an-
slagsökningen sker genom att
anslaget för åtgärder inom livs-
medelsområdet minskas.

Agria satsar två
miljoner på forskning 

Djurförsäkringsbolaget Agria
satsar i år rekordsumman två
miljoner kronor på forskning
som främjar djurhälsa och djur-
vård. Fram till den första okto-
ber kan intresserade forskare
ansöka om bidrag från fonden.

Nya metoder att behandla häs-
tarnas ryggproblem, ökad kun-
skap om fästingburna sjukdomar
och livmoderinflammationer hos
hundar samt studier som för-
bättrar klövhälsan för våra lant-
bruksdjur. Det är några exempel
på forskningsområden som bola-
get ser som angelägna. Men man
betonar att utvecklingen inom
djurmedicin spänner över stora
områden och att det är helt öppet
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vilka projekt som beviljas medel
för nästa år.

– Fram till första oktober tar
Agrias Forskningsfond emot
ansökningar. Därefter tar en
särskild forskningskommitté
över och prioriterar dem. Kom-
mittén lägger stor vikt vid pro-
jektens kvalitet och angelägen-
het, berättar Jan-Otto Lindell,
Forskningsfondens sekreterare
och veterinär på Agria Djurför-
säkring.

Ansökningshandlingar och mer
information kan fås via hemsi-
dan www.agria.se.

Veterinärstudenter får
utfärda sammanställt
vaccinationsintyg
Distriktsveterinärsavdelningen
har hos Jordbruksverket ansökt
om undantag från kravet på att
en legitimerad veterinär skall
utfärda ett sammanställt vacci-
nationsintyg om införsel av säll-
skapsdjur. På grund av bristen
på legitimerade veterinärer vill
DV-avdelningen använda veteri-
närstudenter, som har beviljats
en begränsad behörighet att
utöva veterinäryrket, till att
utfärda sammanställt vaccina-
tionsintyg. 

Av Jordbruksverkets föreskrif-
ter framgår att det skall vara en
legitimerad veterinär som utfär-
dar det sammanställda vaccina-
tionsintyget. Dock anser verket
att veterinärstudenter som bevil-
jats särskilt förordnande om
begränsad behörighet att utöva
veterinäryrket, också är lämpade
att utfärda ett sammanställt vac-
cinationsintyg. Med hänsyn till
den rådande bristen på legitime-
rade veterinärer medger verket
därför undantag från reglerna.
Veterinärstudenter som uppfyl-
ler kraven för begränsad behö-
righet att utöva veterinäryrket
får därmed utfärda det samman-
ställda vaccinationsintyget. Be-
slutet gäller till den 1 oktober
2002.

LRFs värdegrund färdig

LRF har under något år arbetet
med att färdigställa en så kallad
värdegrund för svenska bönder.

Värdegrunden beskriver Sveri-
ges bönders grundläggande vär-
deringar när det gäller djur för
produktion av livsmedel, och det
ansvar det medför. Sveriges
Veterinärförbund har varit in-
blandat i arbetet, både som
remissinstans och med represen-
tation i hearings kring projektet.

I slutet av juni presenterade
LRF det färdiga dokumentet till-
sammans med ett liknande
dokument med namnet "Den
svenska modellen". Värdegrun-
den slår bland annat fast att
"djur ska respekteras som kän-
nande varelser oavsett produk-
tionsförmåga och egenskaper".
Vidare framhåller LRFs doku-
ment att "våra värderingar och
vårt sätt att handla ska leda till
att djuren får en god djurhäl-
sovård, sina grundläggande fysi-
ologiska behov tillgodosedda och
möjlighet att bete sig naturligt".

De fullständiga dokumenten
finns publicerade på hemsidan:
http://www.lrf.se/miljo/index.htm.

Veterinärmördarna
fängslade

Den 20 februari 1995 sköts den
belgiske veterinären Karel van
Noppen ihjäl utanför sitt hem.
Van Noppen hade blivit obekväm
för den belgiska hormonmaffian,
då han utförde upprepade kon-
troller på belgiska slakterier för
att stoppa användningen av ille-
gala hormoner till djur.

Efter sju års polisutredningar
och sju veckors domstolsförhand-
lingar fick de fyra personer som
planerat och genomfört mordet
sina straff. Tre av dem dömdes
till 25 års fängelse medan den
fjärde fick livstid. Den som
beställde mordet och fick det
längsta straffet var köttdjurspro-
ducenten Alex Vercauteren.
Ytterligare en köttdjursprodu-
cent fanns med som mellanman,
och därutöver en vapenhandlare
som planerade dådet och en
bödel som utförde det.

Under rättegången framkom
det att man 1995 behandlade ca
90 procent av de livsmedelspro-
ducerande djuren i Belgien med
illegala hormoner. Karel van

Noppen motarbetades i varje del
av produktionskedjan i sina för-
sök att stoppa hormonhantering-
en, men lyckades ändå skrämma
upp de verksamma så mycket att
han slutligen mördades. Bödeln
fick ca 140 000 kronor betalt för
att utföra mordet.

Sándor Belák ny SLU-
professor

I SVT 8-9/02 refererades hur den
veterinärmedicinska fakulteten
vid SLU fått tre nya kvinnliga
professorer. Vad som inte fram-
gick var att fakulteten även fått
en ny manlig professor, nämligen
Sándor Belák i ämnet virologi.

Belák blev veterinär 1969 i
Budapest, och har sedan dess
verkat som virolog i många län-
der såsom Ungern, Italien, Tur-
kiet och USA. 1983 kom han till
Uppsala och började arbeta vid
avdelningen för virologi, SVA,
1985. Där har han sedan dess
varit verksam, senast som adjun-
gerad professor. Sándor Belák
har ett stort internationellt kon-
taktnätverk inom ämnesområdet
veterinär virologi, och arbetar för
närvarande bland annat med
coronavirusvaccin för katter.

Utnämningen till ordinarie
professor började gälla från den
1 maj 2002.

Varning för
annonsbedragare

Sommartiden är tyvärr också
högsäsong får annonsbedragare
och oseriösa annonsförsäljare.
Oerfarna vikarier och en pressad
arbetssituation under sommaren
gör att bedragarna skickar ut
extra många bluffakturor under
denna period.

Skojarnas metoder utvecklas
dessutom, och en ny trend är fak-
turaliknande erbjudanden. Des-
sa består av blanketter som är
förvillande lika riktiga fakturor.
Skillnaden är att det finstilt står
"erbjudande" tryckt på blanket-
ten.

Organisationen Svenskt När-
ingsliv har sammanställt en var-
ningslista med namn och adres-
ser till de kända bedragarna,
samt information om hur man
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som företagare skyddar sig mot
att bli lurad. Informationen och
varningslistan finns på hemsi-
dan: http://www.svensktnarings-
liv.se.

Privatveterinär anmäld
för behandlingsvägran

En privatpraktiserande veteri-
när är anmäld till den veterinära
ansvarsnämnden för att ha väg-
rat behandla en ko med kalvför-
lamning, rapporterar tidningen
Land Lantbruk nr 30-31/02.

Bakgrunden var att veterinä-
ren hamnat i tvist med djuräga-
ren, sedan djurägaren sagt upp
jakträtten för veterinärens svär-
far. När en av djurägarens kor
drabbades av kalvförlamning var
den ordinarie veterinären inte i
tjänst. Han hänvisade då till sin
kollega som hade jour, vilket var
den privatpraktiserande veteri-
när som legat i tvist med djur-
ägaren. Veterinären vägrade åka
ut till gården, då han inte ville
befatta sig med djurägarens
djur.

– En privatpraktiserande vete-
rinär kan själv välja sina kun-
der. Men har man åtagit sig en
annan veterinärs kunder, så
finns det vissa förpliktelser,
säger veterinärinspektör Nils-
Åke Fag på Jordbruksverket till
Land Lantbruk. Jordbruksverket
har nu anmält den privatprakti-
serande veterinären till den vete-
rinära ansvarsnämnden för pröv-
ning.

Pension
Statens jordbruksverk
Distriktsveterinär John Falk entledigas
med ålderspension fr o m 1 juli 2002.

PERSONNOTISER

Födelsedagar i september
Bengt Rosberg, Falköping 75 år den 1/9
Thomas Fransson, Hallsberg 50 år den
6/9
Rolf Heijnesson, Nälden 75 år den 12/9
Bengt-Olov Häggmar, Myggenäs 70 år
den 20/9

Göran Åström, Uppsala 70 år den 21/9
Ulle Hed, Åsa station 60 år den 23/9
Göran Pålsson, Karlstad 70 år den 24/9
Yvonne Flodin, Nälden 50 år den 26/9
Barbro Garmer, Danderyd 60 år den 27/9
Gunnel Anderson, Vaxholm 50 år den
28/9

Avlidna
F distriktsveterinär Jan Hallander har
avlidit den 18 juni 2002. Han föddes 1935
i Vingåker, Södermanlands län, avlade
studentexamen i Katrineholm 1955 och
veterinärexamen 1964. Han var byrådi-
rektör hos Veterinärstyrelsen 1968. 1970
var han klinikveterinär vid institutionen
för medicin II, Kungliga Veterinär-
högskolan. Han var tf distriktsveterinär i
Vagnhärad 1971, tf bitr länsveterinär i
Kristianstads län 1971-72, extra veteri-
när i Kristianstad 1973, tf besiktningsve-

terinär vid kontrollslakteriet i Långebro,
Kristianstad 1974 och förste besiktnings-
veterinär där 1975. 1981 var han
distriktsveterinär i Kristianstad, vilken
anställning han innehade till sin pension.

F distriktsveterinär Nils-Erik Holm-
strand har avlidit den 19 juni 2002. Han
föddes 1912 i Ljusdal, Gävleborgs län,
avlade studentexamen i Stockholm 1931
och veterinärexamen 1937. Han var assi-
stent vid kirurgiska kliniken, Kungliga
Veterinärhögskolan 1940, extra veterinär
i Klintehamn 1944 och distriktsveterinär
i Hova samt besiktningsveterinär vid
kontrollslakteriet där 1947. 1965 var han
distriktsveterinär i Götene och 1974 i
Skara med stationeringsort Götene, från
vilken tjänst han pensionerades 1977.
Därefter var han privatpraktiserande i
Mariestad fram till 1992.
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Ordförande
ANDERS FORSLID

Vice ordförande
ANNE PEDERSEN MÖRNER

STEFAN ALENIUS
PETER FRANZÉN
KRISTER MARTIN
ANDERS SANDBERG
SUZANNE SANDQUIST

Riksföreningar inom Sveriges
Veterinärförbund
SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF
Ordförande: Björn Swenson
Sekreterare: Kristina Olsson

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: Leif Skarhed
Sekreterare: Tone Lindvåg

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: Anette Karlsson
Sekreterare: Susanne Åkerblom

FÖRENINGEN VETERINÄRER
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: Johan Hellander
Sekreterare: Christer Gyllerup

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
I ADMINISTRATIV TJÄNST – VIAT
Ordförande: Torsten Jakobsson
Sekreterare: Björn Dahlén

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER VID
VETENSKAPLIGA INSTITUTIONER –
FVVI
Ordförande: Ingrid Hansson
Sekreterare: Ursula Nord-Bjerselius

PRIVATPRAKTISERANDE
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF
Ordförande: Per Arvidsson
Sekreterare: Anneli Bjöersdorff

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING – DaVF
Ordförande: Fredrike Ritter
Sekreterare: Eva Hjortstad

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Krister Martin
Sekreterare: Patricia Hedenqvist

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: Stefan Alenius
Sekreterare: Olof Engelbrekt Skarman

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: Peter Franzén
Sekreterare: Bengt Johansson

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: Anders Sandberg
Sekreterare: Karin Granath

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Suzanne Sandquist
Sekreterare: Helene Hansson
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